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স্বীকৃলত 

নিম্ননিনিত িনিটি ১৩ই অক্টোবর ২০২১ তোনরক্ি প্রক্েট নপ্রপোক্রশি ফ্যোনিনিটি (PPF) আক্বদি েমো দদওযোর িোক্ি িোমঞ্জিয 

দরক্ি গ্রীি গ্যোরোনি দ োম্পোনির দ্বারা গ্রীি ক্লোইক্মট ফ্োক্ে িম্পূর্ণ তহনবি প্রস্তোব েমো দদওযোর িোক্ি িোক্ি েমো দদওযো 

হক্যক্ে। িনি িং িক্ির েিয নিক্ের দিগুনি দোযবদ্ধ: 

• দেভিপক্মি গ্যোক্রিী দ োম্পোনি  

• গ্রীি গ্যোরোনি দ োম্পোনি  

• দপগ্োিযোি নিনমক্টে  

• IBIS  ন্সোনটং  

• SR  িিোনটং  

প্রনতটি িংস্থোর পোশোপোনশ স্বোধীি পরোমশণদোতোক্দর অবদোিও নেি গুরুত্বপূর্ণ। যনদও আমরো তোক্দর দক্ষতো, উৎিগ্ণ, শনি এবং 

উদোরতোর েিয িীক্ের িোমযুি বযনিক্দর নবক্শষভোক্ব স্বী ৃনত নদক্ত পোনর িো, তক্ব পনরনশষ্ট িং িক্ি তোক্দর ভূনম ো ভোিভোক্ব 

উক্েি  রো হক্যক্ে। এই পনরনশক্ষ্টর প্রভোব তোক্দর িনিনিত অবদোক্ির ফ্ি হক্ব। 
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1 ভূলিকা 

1.1 দ্য গ্রীন গ্যারালি ককাম্পালন  

গ্রীি গ্যোরোনি দ োম্পোনি (GGC) হি িবুে এবং েিবোযু বে এবং ঋক্র্র েিয এ টি গ্যোরোিোর। GGC এর িক্ষয হি 
উন্নযিশীি দদশগুনিক্  উন্নযিশীি দদক্শর ঋর্গ্রহীতোর উপর গ্যোরোনির মোধযক্ম নবনিক্যোগ্-দগ্রে দরটিং স্থোিোন্তর  ক্র েিবোযু 
অিণোযক্ির েিয নবশ্ববযোপী পুুঁনের দযোগ্োি িোক্ভ িহোযতো  রো। ঋর্গ্রহীতো ঋর্দোতোর প্রনত তোর বোধযবোধ তো পূরক্র্ অক্ষম 
হক্ি বে বো ঋক্র্র গ্যোরোনিটি GGC-দ  বযো আপ প্রদোি োরী নহক্িক্ব দরক্ি িুদ এবং মূি অিণপ্রদোক্ির নেফ্ট ঝুুঁ ন  িনরক্য 
দদয। GGC দ্বোরো প্রদত্ত গ্যোরোনিগুনি উন্নযিশীি দদশগুনিক্ত েিবোযু পনরবতণ ি প্র ল্পগুনিক্  দেনেট উন্নত  রক্ত িোহোযয 
 রক্ব, তোক্দর িোব-ইিক্ভস্টক্মি দগ্রে দেনেট দরটিংগুনিক্  নবনিক্যোগ্ দগ্রক্ে উন্নত  রক্ব যোক্ত তোরো নবশ্ব পুুঁনে বোেোক্রর 
নবনিক্যোগ্ োরীক্দর  োক্ে নবনিক্যোক্গ্র েিয নবক্বেিো  রোর দযোগ্য হক্য ওক্ে।  

িমস্ত েিবোযু প্রশমি এবং েিবোযু অনভক্যোেি দিটক্র িবুে আনিণ  পর্য এবং উপ রর্গুনি গুরুত্বপূর্ণ ভূনম ো পোিি  রক্ব। 
এর মক্ধয রক্যক্ে িবুে বে এবং িবুে ঋর্ যো দযোগ্য েিবোযু নবনিক্যোক্গ্ আক্যর বযবহোর বরোদ্দ  ক্র।  

GGC-এর গ্যোরোনিগুনি ববনশ্ব  পুুঁনেবোেোক্র উন্নযিশীি দদশগুনিক্  িবুে এবং েিবোযু বক্ে ঋক্র্র েিয নবনিক্যোগ্  রক্ত 
িোহোযয  রক্ব। উদীযমোি বোেোক্র নে োবণিোইক্েশি এবং  ম  োবণি পন্থোক্  অগ্রোনধ োর দদওযো হক্ব। GGC এর উক্দ্দশয হি 
েিবোযু প্রশমি প্র ল্পগুনি প্রদোক্ির েিয গ্যোরোনিগুনিক্  বযবহোর  রো যো এ টি দিট-নেক্রো  োবণি অিণিীনত এবং েিবোযু 
অনভক্যোেি প্র ল্পগুনি িরবরোহ  রক্ত িহোযতো  ক্র যো পনরক্বশগ্ত এবং িোমোনে গ্ত স্থোনযত্ব প্রদোি  ক্র।   

আেক্ র উদীযমোি অিণিীনতর পুিগ্ণেক্ি আগ্োমী োি িবুে হক্ব যো েিবোযু-েনিত আনিণ  ও অিণনিনত  িং ট এডোক্ত, 
আেক্ র নবনিক্যোগ্ পুিরুদ্ধোর  রক্ত, এবং মেবুত অিণিীনত বতনর  রক্ত িোহোযয  রক্ব। IFC (২০২১) এর এ টি 
িোম্প্রনত  িমীক্ষোয দদিো দগ্ক্ে দয ২১টি প্রধোি উদীযমোি-বোেোর অিণিীনতক্ত (নবক্শ্বর েিিংিযোর ৬২ শতোংশ এবং ববনশ্ব  
নিগ্ণমক্ির ৪৮ শতোংশ-দ  নেনিত  ক্র) নিবণোনেত দিটরগুনিক্ত িবুে পুিরুদ্ধোক্রর বযবস্থো ২০২০-২০৩০ িোক্ির মক্ধয  
$১০.২ নিনিযি নবনিক্যোক্গ্র িুক্যোগ্ বতনর  রক্ত পোক্র, ২১৩ নমনিযি েমবধণমোি িতুি িরোিনর েো নর বতরী  রক্ত পোক্র, 
৪ নবনিযি টি CO২e GHG নিগ্ণমি হ্রোি  রক্ত পোক্র। GGC এর দপোটণ ক্ফ্োনিও ১১টি দদক্শর পোশোপোনশ ৮টি অিযোিয 
দদশক্ ও  ভোর  ক্র। 

অিণ প্রদোক্ির িোক্ি িম্পন ণ ত ইনতবোে  প্রভোব নবক্বেিো  রোর পোশোপোনশ, GGC িম্ভোবয আনিণ  এবং িিোিেি  দোযগুনি 
এডোক্ত এবং/অিবো  মোক্িোর েিয উপযুি নিঙ্গ এবং পনরক্বশগ্ত এবং িোমোনে  (E&S) অিুশীিিগুনি নিনিত  রোর 
গুরুত্ব স্বী োর  ক্র। ফ্িস্বরূপ, পুক্রো দিিক্দি েকু্ড যোক্ত মূি ঝুুঁ ন  এবং প্রভোবগুনি  োযণ রভোক্ব পনরেোনিত হয তো নিনিত 
 রোর েিয নিঙ্গ নবষয  এবং িুরক্ষো বযবস্থোগুনির নবক্বেিো  রোটি GGC-এর নিদ্ধোন্ত গ্রহর্ এবং দিিক্দি প্রনেযোগুনির 
এ টি অনবক্েদয অংশ গ্েি  ক্র৷ 

1.2 িূিযায়ননর পটভূলি 

GGC িম্পূর্ণভোক্ব দদক্শর মোনি োিোর িীনত দমক্ি েক্ি, যোর অিণ হি দয প্রনতটি প্র ক্ল্পর েিয GGC দিক্  দয গ্যোরোনি 

পোওযো যোয, এ টি নিঙ্গ মূিযোযি (পনরনশষ্ট ৮.১) ও অযো শি প্ল্যোি (পনরনশষ্ট ৮.২) িো ক্ব এবং GCF  (GCF & 

UNWOMEN 2017)  দ্বোরো উভক্যর প্রক্যোেিীযতোর িোক্ি িোনরবদ্ধ হক্ব এবং প্রেনিত আন্তেণ োনত  অিুিমনিণত আইনি 

 োেোক্মো, আঞ্চনি  এবং েোতীয নিঙ্গ িীনত, বো অিযোিয েিিোধোরক্র্র দ্বোরো নিঙ্গ িমতো এবং িোরীর ক্ষমতোযক্ির িীনত।  
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প্র ল্প-স্তক্রর নিঙ্গ মূিযোযি এবং অযো শি প্ল্যোিগুনি নিনিত  রক্ব দয প্রনতটি প্র ল্প েোতীয, আঞ্চনি  এবং দিটর-নিনদণষ্ট 

দনৃষ্টক্ োর্ দিক্  িমোি িুক্যোগ্, দোনরদ্র্য হ্রোি এবং প্রো ৃনত  িম্পক্দর দট িই বযবহোরক্  উন্নীত  ক্র এমি অিযোিয েোতীয 

উন্নযি দ ৌশিগুনির িমিণক্ি / প্রোনন্ত  রক্র্র েিয নেেোইি এবং বোস্তবোযি  রো হক্যক্ে। এক্ত েোতীযভোক্ব নিধণোনরত 

প্রনতশ্রুনত (NDCs) এবং দট িই উন্নযক্ির িক্ষমোিোিমূহ (SDGs) িহ আক্যোে  দদশ এবং িক্ষযযুি দিটরগুনি িম্পন ণ ত 

নিঙ্গ িমতোর মোিদে এবং প্রোিনঙ্গ  তিয নবক্েষর্ অন্তভুণ ি িো ক্ব। 

এই পনরনশষ্টপনরনশষ্টটি GGC-এর প্রনতনেযোশীিতোর নভনত্ত নহিোক্ব  োে  ক্র - তোক্দর গ্যোরোনিগুনির মোধযক্ম - নিঙ্গ িমতো 

এবং িোরীর ক্ষমতোযিক্  িমিণি  রোর েিয, এবং নিঙ্গ িমতো, েিবোযু প্রশমি এবং অনভক্যোেি, এবং পনরক্বশগ্ত স্থোনযক্ত্বর 

মক্ধয নিঙ্কগুনি পযণক্বক্ষর্  রক্ত।  

পনরনশষ্টটি পনরনশষ্টনবদযমোি িোনহতয এবং দিক্ েোনর েোটোক্বি, দিইিোক্ি নবক্শষজ্ঞ ইিপুট এবং দ ি স্টোনে নবক্েষক্র্র 

পযণোক্িোেিোর মোধযক্ম অবনহত  রো হয এবং এটি এ টি েীবন্ত িনি নহিোক্ব নবক্বনেত হয যো নিযনমত আপক্েট  রো হক্ব। 

এটি নতিটি নবভোগ্ নিক্য গ্ঠিত: 

1. অধ্যায় ১ : নিঙ্গ মূিযোযক্ির এই ভূনম ো, িোধোরর্ গ্োইনেং িীনতগুনি িহ।  

2. অধ্যায় ২ : এগুনির নবসৃ্তত বর্ণিো i) মূি নিঙ্গ িমিযো এবং পোুঁেটি ফিাফনির কেনের (দিটর) প্রনতটির েিয 

নবক্বেিো যো GGC প্র ল্পগুনিক্  িমিণি  রোর েিয দদিক্ব, GCF এর দবুণিতো এবং পনরবতণ ক্ির ক্ষমতো বতনর 

 রক্ব; এবং ii) GGC-এর কফাকাস কদ্ওয়া ১৯ টি কদ্শগুলির প্রনতটিক্ত মূি নিঙ্গ নবক্বেিো এবং প্রনতশ্রুনতগুনির 

এ টি উচ্চ-স্তক্রর বর্ণিো৷ এই নবভোক্গ্র উক্দ্দশযটি হি ফ্িোফ্ক্ির এিো ো এবং দদশ প্রনত গুরুত্বপূর্ণ নিঙ্গ িংেোন্ত 

িমিযোগুনির নবষক্য GGC-এর নবসৃ্তত মতোমত প্রদশণি  রো, যো নবনিক্যোক্গ্র নিদ্ধোন্ত গ্রহক্ি িহোযতো  রক্ব, দেেোর 

অযো শি প্ল্োি (পনরনশষ্ট ৮.২) এর েিয িূে গুনির নব োশক্  অবনহত  রক্ব এবং আরও বৃহত্তরভোক্ব অক্েষর্ 

 রক্ব।   

3. অধ্যায় ৩ : প্র ল্প-স্তক্রর নিঙ্গ মূিধোরোর েিয GCF-এর পদ্ধনতর িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ প্র ল্পগুনিক্   োযণত নিনিত 

 রোর েিয GGC-এর পদ্ধনতর আরও নবশদ নববরর্।  

এই নিঙ্গ মূিযোযিটি GGC1 , AE 2 এর পোশোপোনশ প্র ক্ল্পর মোনি রো GCF এর নবশ্বস্ত িীনত এবং মোি, পনরক্বশগ্ত এবং 

িোমোনে  িুরক্ষো মোি এবং নিঙ্গ িীনতর িোক্ি িিনত নিনিত  রক্ত বযবহোর  রক্ব।  

 
1 GGC GCF-অর্থায়নকৃত প্রাগ্রাম সম্পাদন বা পরিচালনাি জনয দায়়ী এবং ঋণগ্রহ়ীতাদদি দ্বািা জমা প্দওয়াি সময় প্জন্ডাি অযাকশন প্লান, মূলযায়ন এবং 

জলবায়়ুি রভাব ররতদবদনগুরল পর্থাদলাচনা কিদব। 
2 GGC প্র্ GCF রবশ্বস্ত ন়ীরত এবং মান, পরিদবশগত এবং সামারজক স়ুিক্ষা মান এবং রলঙ্গ ন়ীরত (র্াি সবগুরলই GCF স্ব়ীকৃরতি জনয মানদন্ডসমূহ) এবং 

রাসরঙ্গক আইরন চ়ু রিসমূহ (অদেরিদেসন মাস্টাি চ়ু রি এবং অর্থায়নকৃত কার্থকলাপ চ়ু রি) অন়ুর্ায়়ী অনযানয রাসরঙ্গক GCF ন়ীরতগুরলি সাদর্ সম্মত 

হদে প্সগুরল তত্ত্বাবধান ও পর্থদবক্ষদণি জনয স্ব়ীকৃত সত্তাটি দায়়ী র্াকদব। 
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1.3 সাধ্ারণ নীলতসিূহ  

এ টি গ্যোরোনি ইিুয  রোর আক্গ্, এ েি প্র ক্ল্পর মোনি ক্  নিম্ননিনিত নিঙ্গ নিক্দণ নশ োগুলি িম্পক্ ণ  িক্েতি হক্ত হক্ব যো 

নবনিক্যোগ্ প্রনেযোর (প্রোিনঙ্গ  নিঙ্গ নবক্েষর্ বো িনি িং িি) পোশোপোনশ প্র ল্প বোস্তবোযক্ির িমযও প্রক্যোেয (উদোহরর্স্বরূপ 

অগ্রগ্নতর প্রনতক্বদি  রো): 

• প্র ল্প প্রস্তোক্ব নিঙ্গ িংক্বদিশীি ি শো ও বোস্তবোযক্ির মূি নবষয এবং প্রক্যোেিীযতোগুলি নবক্বেিো  রো হক্যক্ে। 

• প্র ল্পটি নবদযমোি দদক্শর িীনত এবং দ ৌশি এবং িক্বণোত্তম অিুশীিক্ির িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ (নিঙ্গ মূিযোযক্ি, এ টি 

িীনত, আইনি এবং নিযন্ত্র  পযণোক্িোেিো প্র ক্ল্পর মোনি ক্  অবশযই গ্রহর্  রক্ত হক্ব)। 

• প্র ল্পটি েোতীয উন্নযি দ ৌশিগুনির িোক্ি িংযুি রক্যক্ে যো হস্তক্ক্ষপ অঞ্চি বো দিটক্র িমোি িুক্যোক্গ্র প্রেোর  ক্র। 

• প্র ক্ল্পর মোনি  িোরীর নবরুক্দ্ধ ববষময নিমূণি  নমটি (CEDAW) দ্বোরো েোনর  রো নবতন ণ ত পোেয িহ আন্তেণ োনত  

আইি নবক্বেিো  ক্র। 

• প্র ক্ল্পর মোনি  পনরনশষ্ট ৭ এর িোক্ি িঙ্গনত দরক্ি দস্ট ক্হোল্ডোরক্দর পরোমশণ এবং বযস্ততো পনরেোিিো  রক্বি।  

• নিঙ্গ মূিযোযি পনরেোিিো এবং  মণ পনর ল্পিো িং িক্ির েিয পযণোপ্ত বোক্েট বরোদ্দ  রো হয। 

• প্র ক্ল্পর মোনি  এ েি নবক্শষজ্ঞক্  নিক্দণশ/িমিণি  রক্বি দযিোক্ি নিঙ্গ িুরক্ষো প্রনেযোক্  িমিণি  রোর প্রক্যোেি 

পক্ড যো প্র ক্ল্পর ধরি, দেি এবং প্রিঙ্গ নবক্বেিো  ক্র।  

• প্রক্েক্টর মোনিক্ র উনেত প্র ল্পটিক্  দট িই উন্নযি িক্ষমোিোর িোক্ি িোনরবদ্ধ  রোর দেষ্টো  রো এবং নিঙ্গ িমতো 

এবং িোরীর ক্ষমতোযি (SDG ৫)এর িোক্ি প্রোিনঙ্গ  েি  োটিং নিমগুনির প্রনত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ  রো।  

• প্র ক্ল্পর মোনি ক্  প্র ক্ল্পর েিয অিণপূর্ণ নিঙ্গ  মণক্ষমতো িূে  স্থোপি  রো উনেত (নিঙ্গ িূে গুনি িমক্যর িোক্ি 

িোক্ি মনহিো এবং পুরুষক্দর পনরনস্থনত পনরমোপ এবং তুিিো  রোর েিয প্রনতনিত হয)। নিঙ্গ িূে গুনি পনরমোর্গ্ত 

িূে  (নিঙ্গ দ্বোরো নবভি পনরিংিযোক্ির উপর নভনত্ত  ক্র) বো গুর্গ্ত িূে গুনি (মনহিো এবং পুরুষক্দর অনভজ্ঞতো, 

দনৃষ্টভনঙ্গ, মতোমত এবং অিুভূনতর উপর নভনত্ত  ক্র) উক্েি  রক্ত পোক্র, এবং এই িূে গুনিক্  অবশযই GGC-

এর অতযনধ  দেেোর অযো শি প্ল্যোি (পনরনশষ্ট ৮.২) এর অন্তভুণ ি  রক্ত হক্ব।) যোক্ত প্র ক্ল্পর নিঙ্গ-িম্পন ণ ত 

অগ্রগ্নতর দপোটণ ক্ফ্োনিও এ নিত এবং িযো   রো যোয। 

এই নিক্দণ নশ োগুনি গ্রহর্  রোর মোধযক্ম, প্র ক্ল্পর মোনি  বোেোর এবং প্রনতিোক্ি নিঙ্গ ববষক্মযর প্রমোর্ বতনর  রক্ত পোক্রি এবং 

এটি তোক্দর প্র ল্প পদ্ধনতক্ত প্রক্যোগ্  রক্ত পোক্রি। GGC এইভোক্ব তোর দস্ট ক্হোল্ডোরক্দর মূি নিঙ্গ িীমোবদ্ধতোর পোশোপোনশ 

িুক্যোগ্গুনি দবোঝোর েিয উৎিোনহত  ক্র, যো দট িই এবং অন্তভুণ নিমূি  পনরবতণ ক্ির েিয মূি নিভোরগুনিক্ত দস্ট ক্হোল্ডোরক্দর 

িোক্ি আরও িনেয এবং নিযুি  ক্িোপ িক্ির মক্ধয িো ো ফ্োুঁ গুনিক্  িংকুনেত  রক্ত, িীমোবদ্ধতোগুনিক্  তুক্ি দিওযোর, 

িুক্যোগ্গুনিক্  িমিণি  রোর দেষ্টো  রক্ব। 
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2 লিঙ্গ িূিযায়ন  
নিম্ননিনিত নবভোক্গ্ মূি নিঙ্গ িমিযোগুনি এবং নবক্বেিো  রো ফ্িোফ্ক্ির দক্ষি, GCF-এর দবুণিতো এবং পনরবতণ ক্ির ক্ষমতো 

বতনর  রোর বর্ণিোমূি  নববরর্, দিইিোক্ি GGC-এর দফ্ো োি  রো ১৯টি দদক্শর প্রনতটিক্ত মূি নিঙ্গ নবক্বেিো এবং 

প্রনতশ্রুনতর এ টি উচ্চ-স্তক্রর বর্ণিো প্রদোি  ক্র। এই নবভোক্গ্র উক্দ্দশয হি ফ্িোফ্ক্ির এিো ো এবং দদশ প্রনত গুরুত্বপূর্ণ 

নিঙ্গ িংেোন্ত িমিযোগুনির নবষক্য GGC-এর নবসৃ্তত দবোঝোপডো প্রদশণি  রো, যো নবনিক্যোক্গ্র নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্ িহোযতো  রক্ব, 

দেেোর অযো শি প্ল্যোি (পনরনশষ্ট ৮.২) এর েিয িূে গুনির নব োশক্  অবনহত  রক্ব এবং এ বোর এ টি প্র ল্প GGC 

এর দ্বোরো নবক্বেিোধীি হক্ি আরও বৃহত্তরভোক্ব অক্েষর্  রক্ব। মূিযোযিগুনি এ টি প্র ল্প পোইপিোইক্ির অিুপনস্থনতক্ত 

পনরেোনিত হক্যনেি এবং এটি এ টি েীবন্ত িনি যো মূি উন্নযিগুনি প্রনতফ্নিত  রোর েিয নিযনমত আপক্েট  রো হক্ব। 

ফু্ি ফ্োনেং প্রক্পোেোক্ি আক্গ্ই বর্ণিো  রো হক্যক্ে, GGC এিিও নিনদণষ্ট প্র ল্প বো প্রনতিোি নেনিত  ক্রনি যোর িোক্ি তোরো 

 োে  রক্ব। বরং, তোরো ১৯টি নিবণোনেত দদক্শ েিবোযু প্র ক্ল্পর গ্যোরোনি েোনরর নবষযটি নবক্বেিো  রোর েিয প্রনতশ্রুনতবদ্ধ 

হক্যক্ে3, দযগুনি পোুঁেটি ফ্িোফ্ক্ির এ টি বো এ োনধ  দক্ষক্ির মক্ধয পক্ড4। যতক্ষর্ িো GGC-এর  োক্ে এ টি প্র ল্প 

নবনিক্যোগ্ োরী/দেক্ভিপোর/মোনি  এ টি িুনিনদণষ্ট প্র ল্প প্রস্তোক্বর িোক্ি দযোগ্োক্যোগ্  ক্রি, ততক্ষর্ পযণন্ত দফ্ো োিিে এবং 

নবশদ নিঙ্গ নবক্েষর্, মূিযোযি এবং  মণপনর ল্পিো বতনর  রো িম্ভবও িয- উপ োরীও িয- যো GCF-এর ফু্ি ফ্োনেং 

প্রক্পোেোক্ির েিয প্রক্যোেি হক্ব। যনদও GGC-এর দক্ষক্ি এগুনিক্  নবসৃ্ততভোক্ব দবোঝো এবং প্রদশণি  রো গুরুত্বপূর্ণ: 

i. নিঙ্গ এবং িবুে বন্ধক্ির মক্ধয িম্প ণ  (অধযোয ৩ এ আরও নবশদ নববরর্ দদওযো হক্যক্ে); 

ii. নিঙ্গ-িম্পন ণ ত দবুণিতো এবং পোুঁেটি ফ্িোফ্ক্ির দক্ষিগুনির প্রনতটির েিয পনরবতণ ক্ির ক্ষমতো, যো নবসৃ্ততভোক্ব উন্নযিশীি 

দদশগুনির িোক্ি িম্পন ণ ত দযগুনিক্ত GGC প্র ল্পগুনিক্  িমিণি  রক্ব; এবং 

iii. মূি নিঙ্গ প্রনতশ্রুনত, দোনযত্বশীি প্রনতিোি এবং নবক্বেিো (অিণোৎ, নিঙ্গ িমতো এবং িোরীর ক্ষমতোযক্ির নবষযগুনিক্  

প্রভোনবত  ক্র এমি েোক্পর িমিযো) িম্পন ণ ত ১৯টি দদক্শর নস্থতোবস্থো।  

এই তিযোবিী নিঙ্গ িম্পন ণ ত নিবণোনেত দদশ এবং ফ্িোফ্ক্ির দক্ষিগুনির নবষক্য GGC   ী েোক্ি তোর এ টি নভনত্তক্রিো প্রদোি 

 ক্র এবং গুরুত্বপূর্ণভোক্ব, GGC-এর প্রস্থোক্ির নবনু্দক্  প্রনতফ্নিত  ক্র দযিোক্ি এ টি প্র ল্প নবনিক্যোগ্ োরী / দেক্ভিপোর / 

মোনি ক্  নবস্তোনরত, প্রিঙ্গ নিনদণষ্ট নিঙ্গ নবক্েষর্, মূিযোযি এবং  মণ পনর ল্পিো যো GCF এর নিঙ্গ িীনত এবং িম্পন ণ ত 

প্রক্যোেিীযতোর িোক্ি িোনরবদ্ধ আরও ন েু প্রদোি  রক্ত হক্ব। এই দিটর এবং দদক্শর মূিযোযক্ির ফ্িোফ্িগুনি এ টি  োেোক্মো 

বতনর  রক্ত বযবহোর  রো হক্যক্ে যো GGC িম্ভোবয নিঙ্গ-প্রনতনেযোশীি হস্তক্ক্ষপগুনি শিোি  রক্ত বযবহোর  রক্ব যোক্  এ টি 

নিনদণষ্ট প্র ক্ল্পর নিঙ্গ িুনবধোগুনিক্  িবণোনধ   রোর েিয প্র ল্প ি শো প্রনেযোর অংশ নহিোক্ব নবক্বেিো  রো উনেত।  োেোক্মোটি 

েিবোযু পনরবতণ ি প্র ল্পগুনির িোক্ি প্রোিনঙ্গ  প্রনতটি দদক্শ িবক্েক্য েোপযুি নিঙ্গ েযোক্িঞ্জগুনি এবং দিটর-নিনদণষ্ট হস্তক্ক্ষপগুনিক্  

 
3 ইদদাদনরশয়া; রিরলপাইন; ব্রারজল; রিরনদাদ ও প্োবাদগা; দরক্ষন আরিকা; ভািত; বাংলাদদশ; পারকস্তান; রভদয়তনাম; প্করনয়া; রুয়ান্ডা; প্কাে রি 

আইভরি; রমশি; মিদকা; প্সদনগাল; কদবারিয়া; লাও; তানজারনয়া; উগান্ডা 
4 শরি রদবশারধকাি এবং রবদ্যযৎ উৎপাদন; কম রনগথমনকাি়ী পরিবহন; ভবন, শহি, রশল্প এবং র্ন্ত্রপারত; স্বাস্থ্য, খাদয এবং জল রনিাপত্তা; অবকাঠাদমা 

এবং রনরমথত পরিদবশ 
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িংনক্ষপ্ত  ক্র যোর প্রনতটি েযোক্িঞ্জ দমো োক্বিো  রোর িম্ভোবিো দবনশ। এই তিযটি এইভোক্ব GGC এবং প্র ক্ল্পর মোনিক্ র েিয 

এ টি নভনত্ত নহিোক্ব  োে  ক্র যোক্ত এ টি নিনদণষ্ট দদক্শ, এ টি নিনদণষ্ট দিটক্রর মক্ধয এ টি প্র ক্ল্পর িক্বোধি  রো উনেত।   

2.1 কসক্টর/ফিাফনির এিাকাজলনত িিূযায়ন 

এই মূিযোযিগুনি দেে-নভনত্ত  এবং GCF-এর নিঙ্গ-িম্পন ণ ত দবুণিতো এবং পনরবতণ ক্ির ক্ষমতোগুনিক্  নবশদভোক্ব বর্ণিো  ক্র। 

এটি  রোর িময, এই তিযটি দবুণিতোর ধরি বর্ণিো  ক্র দযগুনি নিনদণষ্ট প্র ল্প-স্তক্রর নিঙ্গ মূিযোযিগুনিক্  প্রিোনরত  রো 

উনেত এবং আরও তদন্ত  রো উনেত, দিইিোক্ি িমোধোক্ির প্র োরগুনি (অিণোৎ, পনরবতণ ক্ির ক্ষমতো) যো প্র ক্ল্পর ি শো এবং 

নবতরর্ প্রনেযোগুনির মক্ধয এ নিত  রো উনেত৷   

 

2.1.1 শলির ক াগ্ান এবং লবদ্যযৎ উৎপাদ্ন 

GCF-এর ফ্িোফ্ক্ির দক্ষি শলির ক াগ্ান এবং লবদ্যযৎ উৎপাদ্ন হি েীবোশ্ম জ্বোিোিীর উপর নিভণ রতো  মোক্িোর েোনব োঠি, 

এবং এর ফ্ক্ি নগ্রিহোউি গ্যোি নিগ্ণমিক্  দমো োক্বিো  রোর পোশোপোনশ অিণনিনত  প্রবৃনদ্ধর েোনি োশনি। এই এিো োর অধীিস্থ 

প্র ল্পগুনি নিম্নরূপ: বোযু, দিৌর, ভূ-তোপীয, হোইক্রো এবং দট িই বেবশনির মক্তো িবোযিক্যোগ্য উৎি দিক্  শনি উৎপন্ন 

 রো; দক্ষতোর িোক্ি এবং নিভণ রক্যোগ্যভোক্ব শনি দপ্ররর্, নবতরর্ এবং িঞ্চয  রো; এবং নিগ্ণমি হ্রোি  রোর িোক্ি িোক্ি 

দট িই উন্নযি এবং েিবোযু নস্থনতস্থোপ তোক্  উৎিোনহত  ক্র এমিভোক্ব পনরষ্কোর শনির দযোগ্োক্ির প্রেোর  রুি।  

অি-নগ্রে শনি দিটর, নবক্শষ  ক্র উন্নযিশীি নবক্শ্ব, ঐনতহযগ্তভোক্ব শহুক্র এবং নশল্প দ ন্দ্র এবং গ্রোমীর্ অঞ্চক্ি পনরক্ষবো 

প্রদোি  ক্র, যোর ফ্ক্ি তোরো দনরদ্র্ক্দর েোনহদো দমটোক্ত বযিণ হয - নবক্শষ  ক্র মনহিোক্দর এবং মনহিো প্রদোি পনরবোরক্দর। 

শনির িঞ্চোিক্ির পদ্ধনত এবং এর বিি  মণিংস্থোি ও দভোক্গ্র দক্ষক্ি নিঙ্গ ববষময িৃনষ্ট  ক্রক্ে, িোরীরো দিনতবোে ভোক্ব 

প্রভোনবত হক্ে। তোই, যনদও এটি িবণেিীিভোক্ব স্বী ৃত দয শনির দযোগ্োি অিণনিনত  উন্নযক্ির েিয এ টি অিুঘট , দোনরদ্র্য 

নবক্মোেক্ির এ টি েোি , পোশোপোনশ িোরী ও দমক্যক্দর ক্ষমতোযক্ির এ টি বোহি, মনহিোক্দর েিয দযোগ্োি বোডোক্িোর িুক্যোগ্গুনি 

এিিও পুক্রোপুনর অক্েষর্  রো হযনি। SDG ৭ এটির প্রনতনেযো েোিোয, এটি নিনিত  ক্র দয, “সকনির জনয িোশ্রযী, 

নিভণ রক্যোগ্য, দট িই এবং আধুনি  শনির দযোগ্োি”– অিণনিনত  ও প্রো ৃনত  িম্পক্দ িযোযিঙ্গত দযোগ্োক্ির নবধোক্ির উপর 

SDG৫a-এর িোক্ি ঘনিিভোক্ব িংক্যোগ্ স্থোপি  ক্র। যোইক্হো , উন্নযিশীি নবশ্ব এিিও SDG ৭ পূরর্  রো দিক্  অক্ি  

দকূ্র। ২০১৫ িোক্ি, ১.২ নবনিযি দিোক্ র নবদযুক্তর দযোগ্োি নেি িো এবং তোক্দর মক্ধয ৮৫% িোব-িোহোরোি আনি ো এবং 

এনশযোয নেি। উপরন্তু, নবক্শ্বর এ  তৃতীযোংশ পনরষ্কোর রোন্নোর জ্বোিোনির দযোগ্োক্ির অভোব রক্যক্ে। নবগ্ত ১০ বেক্র, েীবোশ্ম 

দিক্  নবদযুৎ উৎপোদিক্  িবোযিক্যোগ্য শনিক্ত স্থোিোন্তর  রোর েিয উক্েিক্যোগ্য অগ্রগ্নত হক্যক্ে যোর ফ্িস্বরূপ ২০১৮ দিক্  

২০২০ িোক্ি উক্েিক্যোগ্য বৃনদ্ধ পোওযো দগ্ক্ে, OECD-এর দমোট উৎপোদক্ির ৩১.৬% পুিিণবী রর্ক্যোগ্য উৎি দিক্ । (IEA 

2020)। RE-দত নবনিক্যোগ্ পূক্বণ  ম পনরক্বনশত িম্প্রদোযগুনিক্ত শনির দযোগ্োি বোনডক্যক্ে এবং েীবোশ্ম জ্বোিোিী উৎপোদি 

এবং পনরক্ষবোগুনির তুিিোয দবনশ  মণিংস্থোি িৃনষ্ট  ক্রক্ে বক্ি েোিো দগ্ক্ে। এই অেণ ি িক্েও, আে নবশ্ববযোপী ৭০০ 

নমনিযক্িরও দবনশ মোিুক্ষর এিিও নবদযুক্তর দযোগ্োক্ির অভোব রক্যক্ে। 

 



 

GCF_GGC_Gender Assessment_Annex 8_Bengali  খসড়া 10 

 

উপক্র উনেনিত িমিযোগুনি নবশ্ববযোপী শনি দিটরগুনিক্   ম বো  োবণিনবহীি িমোধোক্ি রূপোন্তনরত  রক্ত এবং দিটক্রর 

অিণনিনত , িোমোনে  এবং নিঙ্গগ্ত নদ গুনিক্  রূপোন্তর  রক্ত বোধয  ক্র যো নতযণ  এবং অিম উন্নযক্ি অবদোি দরক্িক্ে। 

নবদযুৎ এবং জ্বোিোনি পনরক্ষবোর অভোব িরোিনর দোনরদ্র্য এবং নশক্ষো ও স্বোক্স্থযর দযোগ্োক্ির মক্তো িম্পন ণ ত উপোদোিগুনির িোক্ি 

িম্পন ণ ত। তদপুনর, শনির অভোব অিোমঞ্জিযপূর্ণভোক্ব মনহিোক্দর প্রভোনবত  ক্র, তোক্দরক্  দোনরক্দ্র্যর েিয আরও ঝুুঁ ন পূর্ণ  ক্র 

দতোক্ি, শুধুমোি এই  োরক্র্ দয িোরী প্রধোি পনরবোরগুনি দোনরক্দ্র্যর মক্ধয বিবোি োরী দিোক্ ক্দর মক্ধয দবনশ প্রনতনিনধত্ব  ক্র  

(Cagatay 1998)। শনির প্রক্বশোনধ োর তোই অিণনিনত  ক্ষমতোযক্ির েিয গুরুত্বপূর্ণ। উন্নযি  মণিূেী পনর ল্পিো ও 

বোস্তবোযক্ি নিঙ্গ-শনি-দোনরদ্র্য-িম্প ণ ক্  স্বী ৃনত দদওযো অিণপূর্ণ ফ্িোফ্ক্ি অবদোি রোিক্ত পোক্র যো মনহিোক্দর উপ োর  ক্র 

এবং নিঙ্গ শনির দবুণিতোগুনি দযমি GCF দ্বোরো নেনিত (পনরবতণ ক্ির ক্ষমতো িহ): 

িোরনর্ ১। GCF দবুণিতো এবং পনরবতণ ক্ির ক্ষমতো - শনি এবং নবদযুৎ উৎপোদি 

দ্যববিতা সিূহ  পলরবতব ননর জনয সেিতাসিূহ 

• িোরী ও িোরী-প্রধোি পনরবোক্রর অংশীদোনরত্ব নবদযুক্তর দযোগ্োি 

েোডোই 

• শনির প্রক্বশোনধ োক্রর অভোক্বর  োরক্র্ িোরীরো এর প্রভোব দভোগ্ 

 রক্ে 

• গ্ৃহস্থোিীর িরবরোহ/বযবহোক্র মনহিোক্দর ভূনম ো 

• িোরীর দশযোর এবং শনি শ্রম বোেোক্র এবং দপশোর ধরি 

• শনি/নবদযুৎ উৎপোদক্ি নিঙ্গ িমতো উন্নীত  রোর েিয িীনত ও 

প্রোনতিোনি   োেোক্মো 

  

দবুণিতোর উপর এই আক্িোেিো GGC এর দফ্ো োি  রো দদশগুনির েিয িোধোরর্ী রর্  রো হক্যক্ে৷ এটি গ্রোমীর্ এিো োর 

পোশোপোনশ শহুক্র এিো োর দনরদ্র্ পনরবোক্রর দবুণি মনহিোক্দর দবোঝোয। িম্পক্দ তোক্দর নবনভন্ন দযোগ্োক্ির মোিোর ফ্ক্ি পুরুষক্দর 

তুিিোয িোরীক্দর নবনভন্ন শনির েোনহদো রক্যক্ে; বোনডক্ত এবং িম্প্রদোক্যর নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্ তোক্দর িীমোবদ্ধ প্রক্বশোনধ োর; এবং 

প্রনেযো এবং িম্পদ বরোক্দ্দর েিয তোক্দর প্রভোক্বর িীনমত দক্ষি। শনির পনরক্প্রনক্ষক্ত, িোরীক্দর ভূনম ো িীমোবদ্ধ শনির 

বযবস্থোক্ত এবং তোক্দর প্রভোক্বর দক্ষি হি ঘক্রোযো (প্রধোিত রোন্নোঘর)। তবুও গ্ৃহস্থোিী দ িো োটোর নিদ্ধোন্ত এবং অগ্রোনধ োর 

পুরুষক্দর এিনতযোর। পুরুষরো িোধোরর্ত শ্রম িোশ্রয োরী যন্ত্রপোনতর উপক্র নবক্িোদক্ির িরঞ্জোম, টিনভ এবং দরনেওক্  

অগ্রোনধ োর দদক্ব। এই নিঙ্গ ভূনম োগুনি নিঙ্গ দবুণিতোর মক্ধয প্র োশ  ক্র যো মনহিোক্দর দিনতবোে ভোক্ব প্রভোনবত  ক্র। এই 

নিঙ্গ শনির দবুণিতোগুনি নবসৃ্ততভোক্ব পোুঁেটি নবভি এিো োয পক্ড: 

শলির অভাব। শনি অভোব5 হি  ম আক্যর ফ্ি এবং এটি েেো োক্র প্র ৃনতর এমি দয, িক্ষযিীয হস্তক্ক্ষপ িো হক্ি, এটি 

প্রেক্ের েিয নিরবনেন্নভোক্ব েিক্ত িো ক্ব। স্বল্প আক্যর িোক্ি শনির অদক্ষ বোিস্থোি, আধুনি  যন্ত্রপোনতর অভোব, আধুনি  

আক্িো এবং রোন্নোর িুনবধোর অভোব েনডত। ফ্িস্বরূপ, শনির অভোবগ্রস্থ পনরবোক্রর দিোক্ রো েীবিযোিোর মোক্ির নদ  দিক্  

িোরোপ  োে  ক্র এবং তোক্দর বোিস্থোি নিমণোর্ এবং রোন্নোর েিয বেব পদোক্িণর উপর নিভণ র  রোর  োরক্র্ পনরক্বশক্  

 

5 অর্থননরতক ও মানব উন্নয়দন সহায়তা কিাি জনয পর্থাপ্ত, সাশ্রয়়ী, রনভথ িদর্াগয, উচ্চ মাদনি, রনিাপদ এবং পরিদবশগতভাদব প্সৌময 

শরি পরিদেবাগুরল অযাদেস কিাি জনয পর্থাপ্ত পছদদি অন়ুপরস্থ্রত রহসাদব শরি দারিদ্র্যদক সংজ্ঞারয়ত কিা হদয়দছ  (প্িরি, ২০০০).  
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অিযক্দর তুিিোয দবনশ ক্ষয  ক্র। যোক্দর আয ভোক্িো তোক্দর তুিিোয িোরী ও দমক্যরো তোক্দর িমক্যর এ টি বড অংশ 

জ্বোিোনি  োে িংগ্রহ ও িংগ্রহ  রক্ত বযয  ক্র।  এই পনরনস্থনতক্ত িোরী ও দমক্যক্দর নিরোপত্তো আপি  রোর প্রবর্তো রক্যক্ে। 

লশো। দযিব দমক্যরো তোক্দর বোনডক্ত শনির প্রক্বশোনধ োর পোয তোরো েীবক্ির এ টি ভোক্িো িূেিো  ক্র। অল্পবযিী দমক্যরো 

ভোক্িো পডক্ত পোক্র, মনহিোরো িূযণোক্স্তর পক্র তোক্দর বোচ্চোক্দর িোহোযয  রক্ত িক্ষম হয এবং িোধোরর্ত দযৌি িনহংিতো দিক্  

নিরোপদ িোক্ । দযিব বোনডর নশশুরো শনি বযবহোর  ক্র তোরো যোক্দর দিই তোক্দর তুিিোয অক্ি  ভোক্িো অেণ ি  ক্র। 

স্বাস্থ্য।  মো নবদযুক্তর দযোগ্োি অিবো শনির অভোব মনহিোক্দর স্বোক্স্থযর উপর এ টি নবশোি প্রভোব দফ্ক্ি। নবশ্ববযোপী ২.৫ 

নমনিযি অ োি মৃতুয রোন্নোর দধোুঁযো দিক্  উদূ্ভত পনরবোক্রর বোযু দষূক্র্র িোক্ি যুি  (IEAb 2020) )। িোব-িোহোরোি 

আনি োয প্রনত বের প্রোয ৪৯০০০০ অ োি মৃতুয হয পনরবোক্রর বোযু দষূক্র্র  োরক্র্ পনরেন্ন রোন্নোর িুনবধোর অভোক্বর 

 োরক্র্  (IEAb 2020) ।  তোক্দর ভূনম ো এবং িোবোর বতনরর দোনযক্ত্বর  োরক্র্, মো এবং নশশুরো িবক্েক্য দবনশ ক্ষনতগ্রস্ত 

হয। শনির অভোব িোদয িঞ্চয এবং তোর গুর্মোিক্ ও প্রভোনবত  ক্র। দরনিেোক্রশক্ির অভোক্ব, দনরদ্র্ পনরবোরগুনিক্ত িোওযোর 

আক্গ্ িোবোরগুনি িহক্েই িষ্ট হক্য যোয৷ অিুস্থ স্বোস্থয নশশুক্দর দশিোর এবং মনহিোক্দর েিয উত্পোদিশীিতোক্  প্রভোনবত  ক্র। 

যন্ত্রপোনত েোডো, িোরীক্দর মযোিুযোনি গ্ৃহস্থোনির িমস্ত  োে েোিোক্ত হয যো শোরীনর ভোক্ব েোপ িৃনষ্ট  ক্র এবং ফ্িস্বরূপ তোক্দর 

স্বোক্স্থযর িোক্ি আপি  ক্র।  

দরূবতী স্বোস্থয িুনবধোগুনিক্ত, ওষুক্ধর দশিফ্ িোইফ্ বেোয রোিোর েিয ভযো নিি এবং অিযোিয ওষুক্ধর দরনিেোক্রশি অতযন্ত 

গুরুত্বপূর্ণ। দ োনভে মহোমোরী অ-নবদযুতোনযত স্বোস্থয দ ন্দ্রগুনির িোক্ি িম্প্রদোক্যর দবুণিতো প্র োশ  ক্রক্ে  োরর্ এই দ ন্দ্রগুনিক্ত 

ভযো নিি িংরক্ষর্  রো যোযনি। দযিব িম্প্রদোক্যর স্বোস্থযক্ ক্ন্দ্র নবদযুৎ আক্ে তোক্দর মক্ধয মোতৃমৃতুযর হোর ভোক্িো বক্ি েোিো 

দগ্ক্ে।  

RE বা লনজস্ব উনদ্যানগ্র জনয িূিধ্ন অযানেস করনত অেিতা । িোরীক্দর তোক্দর নিেস্ব উক্দযোক্গ্র েিয পুুঁনে অযোক্েি 

 রোর দক্ষক্ি েযোক্িঞ্জ রক্যক্ে এবং দবনশরভোগ্ দক্ষক্িই অিোিুিোনি ভোক্ব এবং স্বল্প অিণনিনত  নরটোিণ অিণনিনত   মণ োক্ে দশষ 

হয।  উন্নযিশীি দদশগুনিক্ত আিুিোনি  িোক্ত আিুমোনি  ৭০% মনহিো মোনি োিোধীি দেোট এবং মোঝোনর আ োক্রর 

উক্দযোগ্গুনির মূিধক্ির অযোক্েি দিই, যোর ফ্ক্ি নবশ্ববযোপী অিণোযক্ির বযবধোি আিুমোনি  $৩০০ নবনিযি হক্যক্ে (IFC nd) 

। দ নিযোক্ত,মনহিোরো িমস্ত দেোট এবং মোঝোনর উক্দযোক্গ্র অক্ধণ  মোনি ,ন ন্তু িমিণি এবং িংস্থোি গুনির অভোক্বর  োরক্ি 

তোরো পুরুষ মোনি োিোধীি বযবিোর তুিুিোয  ম বৃনদ্ধ অিুভব  ক্র (Hassan et al ২০১৩)। িীনমত প্রবৃনদ্ধ ক্ষমতোর 

অভোব, প্রযুনিক্ত দবুণি অযোক্েি বো প্রযুনি দ িোর েিয পুুঁনে এবং প্রোর্বন্ত শ্রক্মর উপর নিভণ রতোর  োরক্র্ও।   

 

এই নিঙ্গ শনির দবুণিতোগুনিক্  পযণোপ্তভোক্ব দমো োক্বিো  রোর েিয, নিঙ্গ িমতো এবং দট িই ফ্িোফ্ি অেণ ক্ির েিয, নিঙ্গ 

দিন্স প্রক্যোেয শনি পনরক্ষবোগুনির নবধোক্ি নবশ্ববযোপী পনরবতণ ক্ির প্রক্যোেি:  

1. লবকনের িাধ্যনি েিতায়ন। মনহিোক্দর তোক্দর দ োি শনির প্রক্যোেি এবং  ীভোক্ব এটি বযবহোর  রক্ত হক্ব তো দবক্ে 

নিক্ত িক্ষম হক্ত হক্ব। ভোক্িো আয এবং জ্ঞোি দিক্  উদূ্ভত অিণনিনত  ক্ষমতোযক্ির ফ্ি হি নব ল্প িো ো। তোই এটি 

অিুিরর্  ক্র দয শনি পনরক্ষবোর নবধোি মনহিোক্দর আরও দবনশ উপোেণ ি  রোর ক্ষমতোক্  িহেতর  রক্ব: 
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a. শলির লবধ্ান যোর িক্ষয িোরীর উৎপোদিশীি শনির েোনহদো (রোন্নো, িোদয প্রনেযো রর্ এবং েি দতোিো) 

এবং দ ৌশিগ্ত শনির েোনহদো (িন্ধযোয অধযযক্ির েিয আক্িো, িম্প্রদোক্যর নিরোপত্তো, িোরী উক্দযোগ্, ক্ষমতোযি 

এবং মুনির েিয তিয) উভযই দমটোক্ত পযণোপ্ত এবং িোশ্রযী শনি িরবরোহ  রোর িক্ষয); এবং 

b. লবদ্যযৎ সরবরাহ যো মনহিোক্দর েিয দেোট বযবিো প্রনতিো ও পনরেোিিো  রো িম্ভোব  ক্র দতোক্ি, নবক্শষ  ক্র 

দয গুনি গ্রোমীি নভনত্ত । 

2. অন্ধ লিঙ্গ লবষয়ক নীলতগুলির সংস্কার। েোতীয িীনত  োেোক্মো পযণোক্িোেিো  রো এবং গ্রোমীর্ ও দনরদ্র্ েিক্গ্োিী িহ 

ি ক্ির দিবো  রোর েিয পনরষ্কোর, িোশ্রযী এবং উপযুি শোনি উৎপোদি নিনিত  রো। িোরী উক্দযোিোরো দযিব েযোক্িঞ্জ 

বো প্রনতবন্ধ তোর িিুিীি হয, এবং িোরীক্দর বযবহোনর  ও দ ৌশিগ্ত েোনহদো পূরর্  ক্র দিিব িীনত প্রবতণ ি  রো 

গুরুত্বপূর্ণ।  

বতণ মোক্ি, শনি পনরক্ষবোর অভোব দ্বোরো প্রভোনবত দবনশরভোগ্ই গ্রোমীর্ এিো ো, ফ্ক্ি এই বতণ মোি শনি  োেোক্মো, িীনত 

এবং দ ৌশিগুনি দেেোর ব্লোইে এবং প্রক্যোেিীযতোগুনি পূরর্  রক্ত বো গ্রোমীর্ মনহিোরো দয িীমোবদ্ধতোর মুক্িোমুনি হয 

তো দমো োক্বিো  রক্ত বযিণ হয৷   োেোক্মোগুনি নবদযুৎ উৎপোদক্ি নবনিক্যোক্গ্র উপর দফ্ো োি  ক্র যো মূিত শহুক্র 

অঞ্চক্ির দিো ক্দর িক্ষয  ক্র, দনরদ্র্ক্দর বোইক্র দরক্ি।  

3. আয়- উৎপাদ্ন সযন াগ্সিূহ সলিয় করা।  োযণ র জ্বোিোনি  মণিূনে/প্র ক্ল্পর িক্ষ গ্রোমীর্ েিক্গ্োিীর আয বৃনধ  রো 

হওযো উনেত। এর মক্ধয রক্যক্ে িোমোক্রর ফ্িি বৃনদ্ধ,পক্র্যর মোি উন্নত  রো এবং  ৃষ ক্  তোক্দর উত্পোনদত পক্র্যর 

িযোযয মূিয দোনব  রক্ত এবং দপক্ত িক্ষম  রো। িোরী এবং যুব রো অংশগ্রহর্  রক্ত পোক্র এমি উক্দযোিোমূি  

িুক্যোগ্িমূহ িৃনষ্টর েিযও শনি এ টি অিুঘট , এবং এটি উৎপোদি ও িোদয নিরোপত্তো দযমি দিক্ের পোনির বযবস্থোর 

উন্ননতর েিয যোনন্ত্র  প্রযুনির িোহোক্যয প্রোনর্ (মোিব ও প্রোর্ী) শ্রম শনির প্রনতস্থোপি  রক্ত িক্ষম  ক্র; িোদয 

প্রনেযো রর্ এবং দস্টোক্রে উন্নত  রো দযমি দরনিেোক্রশি বযবহোর  ক্র।   

4. স্থ্ানীয় উনদ্যাগ্সিূনহর িাধ্যনি স্থ্ালয়ত্ব লনলিত করা। গ্রোমীর্ এিো োয অফ্ নগ্রে RE নেমগুনির স্থোনযত্ব নিনিত  রোর 

েিয, দিোিোর বযোটোনর েোনেণ ং, মোইক্েো হোইক্রো ইিস্টক্িশি এবং অনতনরি িরবরোক্হর মক্তো RE দিটক্র যন্ত্রোংশ, এবং 

শনি হোেণ ওযযোর ইিস্টি এবং দমরোমত প্রযুনিগ্ত িহোযতো প্রদোক্ির েিয স্থোিীযভোক্ব নভনত্ত  গ্রোমীর্ এক্েনন্স প্রনতিোর 

প্রেোর  রোর এ টি েোপ প্রক্যোেি।  এই দেোর আক্রো এনগ্ক্য দযক্ত পোক্র দেোট দেি, স্ব-িহোয  স্থোিীয প্রযুনিনবদক্দর 

এবং মনহিোক্দর দ্বোরো পনরেোনিত বযবিোগুনি উপযুি  রো এবং গ্রোমীি এিো োয দিট  রোর মোধযক্ম। 

 

লকভানব এই ধ্রননর হস্তনেপগুলি লবদ্যিান GCF শলি এবং লবদ্যযৎ উৎপাদ্নন একলেত করা হনয়নে তার উদ্াহরনঃ 

P১৭৮: িরুভূলি কেনক শলি G৫ সানহি সযলবধ্া। দেেোটণ  িোক্হি প্রক্েট (যো বুন ণ িো ফ্োক্িো, েোদ, মোনি, দমৌনরতোনিযো এবং 

িোইেোক্রর দদশগুনিক্   ভোর  ক্র) িক্ষয হি িোরী ও পুরুষক্দর েিয শনি অযোক্েি এবং নিরোপত্তো উন্নত  রো এবং িরোিনর 

৩.৫ নমনিযি মোিুষক্  (যোর মক্ধয ১.৭৫ নমনিযি িোরী) উপ ৃত  রো। ৭০০,০০০ এরও দবনশ িোরী ও পুরুষও পক্রোক্ষভোক্ব 

এই প্র ল্প দিক্  উপ ৃত হক্বি।  োযণ র নিঙ্গ মূিধোরো নিনিত  রোর েিয, প্র ল্পটি প্রোনতিোনি  এবং আনিণ  

প্রনতবন্ধ তোগুনিক্  দমো োক্বিো  রক্ব যো মনহিোক্দর েিয িুক্যোগ্গুনি দিোিোর উপর দনৃষ্ট নিবদ্ধ  রক্ব৷ নবক্শষত, এটি আনিণ  
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প্রনতিোি এবং বযোংক্ র  মীক্দর প্রনশক্ষর্ প্রদোি  রক্ব যোক্ত তোক্দর  মীক্দর তোক্দর নিক্স্টম এবং পনরক্ষবো নবধোক্ি নিঙ্গ 

িংহত  রক্ত িক্ষম  ক্র। অনধ ন্তু, প্র ল্পটি পোুঁেটি িোক্হি দদশক্  নিঙ্গ-প্রনতনেযোশীি নিযন্ত্র   োেোক্মো বতনর  রক্ত িহোযতো 

 রক্ব।  

FP১৬৮: লিভানরলজং এনালজব  এনেস ফাইনযান্স (LEAF) কেিওয়াকব । এই প্র ল্পটি (িোইক্েনরযো  ভোর  ক্র,   দ নিযো, 

ঘোিো, নগ্নি, ইনিওনপযো এবং নতউনিনিযো) পোুঁেটি আনি োি দদক্শ নবক্ ন্দ্রী ৃত এবং নবতরর্ ৃত িবোযিক্যোগ্য শনি বৃনদ্ধর 

েিয স্থোিীয মুদ্র্োর ঋর্ পুুঁনে েোিু  রক্ত েোয। LEAF-এর িক্ষয ১.১৮ নমনিযি পনরবোক্রর েিয (িরোিনরভোক্ব ২.৯৫ 

নমনিযি মনহিো উপ ৃত হক্ে) দিৌর দহোম নিক্স্টম (SHS), গ্রীি নমনি-নগ্রে (GMG) এবং  যোপটিভ পোওযোর িনিউশি 

স্থোপক্ির েিয নবক্ ন্দ্রীভূত পুিিণবী রর্ক্যোগ্য শনি িংস্থোগুনির েিয অিণোযি েোিু  ক্র পনরষ্কোর এবং নিভণ রক্যোগ্য শনির 

অযোক্েি প্রদোি  রো। এই প্র ল্পটি SHS, GMG এবং  যোপটিভ পোওযোর িনিউশক্ির েিয মনহিোক্দর দেনেট অযোক্েক্ির 

িুনবধো দদক্ব এবং DRE দ োম্পোনিগুনির দেি-আক্পর িময মনহিোক্দর েিয ১৫,৬০০ টি েো নর বতনর  রক্ব বক্ি অিুমোি 

 রো হক্ে।  

2.1.2 কি লনগ্বিনকারী পলরবহন 

GCF-এর পলরবহণ ফ্িোফ্ি এিো ো  ম-এবং শূিয-নিিঃিরক্র্র পোবনি  এবং প্রোইক্ভট িোন্সক্পোটণ  নিক্স্টমগুনিক্  িমিণি  ক্র 

 ম নিগ্ণমি পনরবহক্ি অযোক্েি বোডোক্িোর উপর দনৃষ্ট নিবদ্ধ  ক্র। এই ধরক্ির নেমগুনি িোধোরিত দদশ ও শহর-বযোপী 

েি- োটিং GCF প্র ল্পগুনির অনধক্ি পক্ড যো েিবোযু নস্থনতস্থোপ  িংক্যোগ্ নব ল্পগুনির অন্তভুণ নির িোক্ি নগ্রি নিটি বো 

নস্থনতস্থোপ  আরবোি নিক্স্টমগুনিক্  িমিণি  ক্র। এই ধরক্ির প্র ল্পগুনি SDG ১১ "দট িই শহর এবং িম্প্রদোয" এর িোক্ি 

িংযুি, যোর মক্ধয এ টি নিনদণষ্ট িক্ষয(১১.২) অন্তভুণ ি রক্যক্ে যো দদশগুনিক্  "সকনির জনয নিরোপদ, িোশ্রযী, অযোক্েিক্যোগ্য 

এবং দট িই পনরবহি বযবস্থোয অযোক্েি প্রদোি  রক্ত, িড  নিরোপত্তোর উন্ননত, নবক্শষ  ক্র গ্র্পনরবহক্ির িম্প্রিোরর্  ক্র, 

যোরো ঝুুঁ ন পূর্ণ পনরনস্থনতক্ত, নারী , নশশু, প্রনতবন্ধী বযনি এবং বযে বযনিক্দর প্রক্যোেক্ির প্রনত নবক্শষ মক্িোক্যোগ্ নদক্যক্ে।“ 

এটি  রোর মোধযক্ম, এই িক্ষযটি SDG ৫ এর (নিঙ্গ িমতো) প্রনতশ্রুনত অেণ ি  রক্ত িক্ষম  ক্র যোক্ত িোরীক্দর অিণনিনত  

িম্পক্দর িমোি অনধ োর প্রোনপ্তক্ত িহোযতো  রো যোয। এই দপ্রক্ষোপক্টর মক্ধযই GCF পনরবহর্-নিনদণষ্ট দবুণিতো এবং পনরবতণ ক্ির 

ক্ষমতোক্  িংজ্ঞোনযত  ক্রক্ে (িোরর্ী1)। 

অিণনিনত , নশক্ষোগ্ত, গ্োহণ স্থয এবং নবক্িোদিমূি   মণ োক্ের েিয পনরবহক্ির উপর নিভণ রশীি িোরী এবং দমক্যক্দর েিয 

অিণপূর্ণ পনরবতণ ি িৃনষ্টর নদক্ , GGC দয দ োক্িো  ম নিগ্ণমি-পনরবহি প্র ল্প যো এটি িমিণি  ক্র, পনরবতণ ক্ির েিয এই 

ক্ষমতোগুনি আিি  এবং িনেয  রক্ত অবদোি রোক্ি তো নিনিত  রক্ত েোইক্ব।  
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িোরর্ী ২। পনরবতণ ক্ির েিয GCF এর দবুণিতো এবং িক্ষমতোিমূহ – পনরবহি 

দ্যববিতা সিূহ  পলরবতব ননর জনয সেিতাসিূহ 

• গ্র্পনরবহি বযবহোর োরীক্দর মক্ধয মনহিোক্দর ভোগ্, গ্র্পনরবহক্ি 

অযোক্েিহীি মনহিোক্দর ভোগ্ 

• পনরবহক্ির দষু্প্রোপযতো বো নিম্নমোক্ির  োরক্র্ িোরী ও পুরুষক্দর 

উপর দয প্রভোব পডক্ে 

• পনরবহি পযোটোিণ িম্পন ণ ত িম্প্রদোয/পনরবোক্র মনহিোক্দর ভূনম ো 

• পনরবহি শ্রমবোেোক্র িোরী ও পুরুক্ষর ভোগ্ এবং দপশোর ধরি 

• পনরবহি িোক্ত নিঙ্গ িমতো উন্নীত  রোর েিয িীনত এবং 

প্রোনতিোনি   োেোক্মো 

 

পনরবহি GHG নিগ্ণমক্ির অিযতম প্রধোি অবদোি োরী হওযোয, দট িই নিক্স্টক্ম নবনিক্যোগ্ক্  উন্নীত  রোর েিয নবশ্ববযোপী 

েোপ দদওযো হক্যক্ে যো  ম নিগ্ণমক্ির পোবনি  িোন্সক্পোটণ , হোুঁটো এবং িোইক্ ি েোিোক্িোর উপর দফ্ো োি  রোর েিয বযনিগ্ত 

দমোটনরং দিক্  দকূ্র িক্র দযক্ত িমিণি  ক্র (নবশ্ববযোং  ২০২১)  । অক্ি  েোতীয প্রনতনেযোর অংশ নহিোক্ব  দ োনভে-

১৯-এর পনরক্প্রনক্ষক্ত, অক্ি  দদশ এটিক্  পনরবহি ি শো, পনর ল্পিো এবং নেযো িোপগুনিক্ত পনরবতণ ি  রোর েিয ও আরও 

ভোিভোক্ব গ্ক্ড দতোিোর েিয এ টি উপযুি িময নহিোক্ব দদক্িক্ে। দ োনভে-১৯ পনরবহি দিটক্র নবদযমোি ববষমযক্  আরও 

গ্ভীর ও প্রশস্ত  ক্রক্ে, "পনরবহি-অিুনবধো, দোনরদ্র্য এবং িোমোনে  বেণ ি" দযিোক্ি ঐনতহোনি ভোক্ব িোরীর েোনহদো ও 

অনধ োরক্  বযোপ ভোক্ব উক্পক্ষো  রো হক্যক্ে, এবং পনরবহি নবনিক্যোগ্ এবং নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্ িোরীক্দর উক্েিক্যোগ্যভোক্ব  ম 

প্রনতনিনধত্ব  রো হক্যক্ে(Jennings ২০২০) । এটি SDG ৫ এবং SDG ১১-এর অগ্রগ্নতক্  অিযক্দর মক্ধয কু্ষণ্ন  ক্র।  

অতএব, পনরবহর্ বযবস্থোয পনরবতণ ি এবং উন্ননতর প্রভোব এবং স্থোনযত্ব অক্ি োংক্শ নিভণ র  রক্ব নবনিক্যোগ্ এবং ি শো 

নিদ্ধোন্তগুনিক্  প্রভোনবত ও েোিোক্িোর নভনত্ত নহিোক্ব িোরী এবং অিযোিয দবুণি দগ্োিীর েোনহদোগুনিক্  নবক্বেিোয দিওযো হক্যক্ে 

তোর উপর। এ টি প্রোরনম্ভ  নবনু্দ নহিোক্ব, পুরুষ ও মনহিোক্দর পনরবহি পযোটোিণ এবং ভ্রমর্ আেরক্র্র নবদযমোি পোিণ যগুনি 

এবং নবদযমোি নিক্স্টমগুনি  ীভোক্ব প্রনতনেযো েোিোয অিবো প্রনতনেযো েোিোক্ত বযিণ হয তো নবক্বেিো  রোটি গুরুত্বপূর্ণ।   

 ভ্রিণ আচরনণ পােবকয। দবনশরভোগ্ পনরবোক্র নিঙ্গ-নভনত্ত   োক্ের নবভোেক্ির  োরক্র্ মনহিোক্দর ভ্রমর্ক্  'বহু-উক্দ্দশয' নহিোক্ব 

নবক্বেিো  রো হয, যোর অিণ হি মনহিোক্দর তোক্দর আরও ববনেিযময বোধযবোধ তোর েিয পনরবহি প্রক্যোেি - আিুিোনি  

এবং অিোিুিোনি  েো নর দিক্  শুরু  ক্র গ্োহণ স্থয  োে এবং যত্ন দিওযো (অিণোৎ বোচ্চোক্দর িোক্ি িো ো) এবং েুি, নক্লনি  

, ইতযোনদর বযে আত্মীযরো) (International Transport Forum ২০১৯) (Jennings ২০২০)। যনদও িোমোনে  ববনশষ্টযগুনি 

(দযমি আক্যর অবস্থো, বযি, নিভণ রশীিক্দর িংিযো, ইতযোনদ) মনহিোক্দর পনরবহি নিদ্ধোন্তক্  প্রভোনবত  ক্র, তোক্দর ভ্রমর্ 

িোধোরর্ত  ম দরূত্ব নিক্য িোক্ , আরও েটিি, বহু-পদ নিপ যো প্রোযশই অফ্-নপ  িমক্য ঘক্ট। আরও িমিীযতোর েিয 

নিপগুনি প্রোযই বহু-মক্েি হয   (আন্তেণ োনত  পনরবহি দফ্োরোম ২০১৯) । এর অিণ হি, পুরুষক্দর তুিিোয িোরীক্দর 

প্রধোিত িমস্ত পনরবহক্ির উপোক্য  ম অযোক্েি িো ো িক্েও, তোরো স্বোস্থয, িোদয এবং পনরেযণোর দোনযক্ত্বর েিয প্রক্যোেিীয ঘি 

ঘি (প্রোযই দেোট) ভ্রমক্র্র প্রবর্তো দদিোয – আয-উৎপোদক্ির  োযণ িোক্পর েিয তোক্দর পনরবহি প্রক্যোেি পক্ড  (Jennings 

২০২০) ।  
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নিঙ্গ নবষয  নিনি পনরবহি দিটক্র মোিব স্বোক্স্থযর উপর নিঙ্গনভনত্ত  প্রভোক্বর এ টি দিটও নেনিত  ক্রক্ে, দযিোক্ি িোরীরো 

পুরুষক্দর তুিিোয দবনশ ঝুুঁ ন  ও েযোক্িক্ঞ্জর িিুিীি হয। এর মক্ধয রক্যক্ে: "দীঘণ দরূক্ত্ব মনহিোক্দর ভোরী দবোঝো পনরবহি; 

পিেোরীক্দর েিয অপযণোপ্ত িড  নিরোপত্তো; বোয ুদষূক্র্র মোধযক্ম দষূর্; পনরবহি বযবস্থো এবং প্রতযন্ত অঞ্চক্ি মনহিোক্দর নবরুক্দ্ধ 

দযৌি িনহংিতো; এবং গ্োনডক্ত দ্রুতগ্নত।"  (Gender CC n.d.)  িোব িোহোরোি আনি োয দ োনভে-১৯-পরবতী পনরবহি 

বযবস্থো মনহিোক্দর েোনহদো পূরর্  রক্ে ন িো দি নবষক্য দেনিং-এর মূিযোযি এ ই ধরক্ির শোরীনর  ঝুুঁ ন র  োরর্গুনিক্  

হোইিোইট  ক্রক্ে, যো প্রোযশই িোংেৃনত  নবনধনিক্ষধ দ্বোরো িংঘটিত হয যো মনহিোক্দর েিোক্ফ্রোর পিক্  িীনমত  ক্র (িময 

বোনড দিক্  দকূ্র, তোরো দযিোক্ি ভ্রমর্  রক্ত পোক্র, পনরবহক্ির উপোয, েযোক্পক্রোক্ির প্রক্যোেি ইতযোনদ)।  

সযন াগ্সিূনহ অযানেস। নিঙ্গগ্ত গ্নতশীিতো বোধোগুনি আয িৃনষ্টর িুক্যোগ্গুনিক্ত মনহিোক্দর অযোক্েিক্  বোধো দদয - এ টি 

উক্দ্বগ্ যো ২০১৭ ILO নরক্পোক্টণ  হোইিোইট  রো হক্যনেি, যো "মনহিো শ্রমশনির েিয িবক্েক্য বড েযোক্িঞ্জ নহিোক্ব পনরবহক্ির 

অভোব" নেনিত  ক্রক্ে। এটি এ টি স্পষ্ট অবদোি োরী ফ্যোটর দয, ২০২১ িোক্ি, শুধুমোি ৪৯% িোরী নবশ্ববযোপী আিুিোনি  

 মণশনিক্ত অংশগ্রহর্  ক্রনেি, ৭৫% পুরুক্ষর তুিিোয   (নবশ্ববযোং  ২০২১) । মনহিো উক্দযোিোরোও পনরবহি িরে দ্বোরোও 

দনমত হি, যো প্রোযশই আয, িুক্যোগ্, পনরক্ষবো এবং বোেোক্র তোক্দর অযোক্েিক্  িীনমত  ক্র দদয  (Jennings ২০২০)  ।  

পলরবহন কসক্টনর নারীনদ্র উপস্থ্ালপতকরণ। উপক্রর ফ্িোফ্িগুনি িক্েও, গ্নতশীি পনর ল্পিোগুনি িুব  মই মনহিো এবং 

দমক্যক্দর নিরোপত্তো, নিরোপত্তো, আরোম, অযোক্েিক্যোগ্যতো এবং িোমক্িণযর েোনহদো নবক্বেিো  ক্র  (UNEP ২০২০)  । এটি 

আংনশ ভোক্ব নবশ্ববযোপী পনরবহি দিটক্র িোরীক্দর নিম্ন প্রনতনিনধক্ত্বর িোক্ি যুি, যো িোরীর স্বোিণ এবং প্রক্যোেক্ির প্রোনন্ত তোর 

নদক্  পনরেোনিত  ক্রক্ে  (UNEP ২০২০) । িোতটি অতযন্ত নিঙ্গনভনত্ত , দযিোক্ি িোরীরো প্রধোিত নিম্ন (তর) 

দবতক্ির/নিম্ন(তর) নস্থনতর েো নরক্ত নিযুি হয, দযিোক্ি ন েু, যনদ িোক্ ,  মণেীবক্ির িুক্যোগ্ উন্নযি। পনরবহি শ্রনম  

বোনহিীক্ত িোরীক্দর প্রক্বক্শর দক্ষক্ি িবক্েক্য বড বোধো হি পনরবহি শ্রনম ক্দর প্রনত িনহংিতোর উচ্চ হোর; এটি িোরীক্দর 

দযোগ্যতো ও দিটক্র  োে  রক্ত উৎিোনহত  রোর ক্ষমতোক্  প্রভোনবত  ক্র এবং মনহিো  মণেোরীক্দর ধক্র রোিোক্  প্রভোনবত 

 ক্র  (ILO ২০১৩)।   

গ্ক্বষর্োয দদিো দগ্ক্ে দয িোরীরো নিম্ন- োবণি অিণিীনতর পনরবতণ ক্ির েিয অতযোবশয , যোর মক্ধয আরও িমনেত গ্নতশীিতো 

িোত রক্যক্ে। পনরবহক্ি নিঙ্গ িমতো এবং নিরোপত্তোর উন্ননত গ্র্পনরবহক্ি  ম নিগ্ণমি, বোই  েোিোক্িো এবং হোুঁটো বৃনদ্ধ  ক্র 

(Saunders ২০১৯) । এটি অেণ ক্ির েিয িীনত িংেোর দিক্  শুরু  ক্র মনহিোক্দর িোক্ি িক্ষযযুি এবং অিণপূর্ণ িম্পৃিতো 

এবং িক্ষমতো বৃনদ্ধ - পনরবহি িংস্থো এবং অপোক্রটর এবং এই দিটক্র  মণরত মনহিোক্দর উভক্যর েিয নবনভন্ন ধরক্র্র 

হস্তক্ক্ষপ প্রক্যোেি৷  পনরবতণ ক্ির েিয এই ক্ষমতোগুনিক্  (যিোযি নহিোক্ব) প্র ল্পগুনিক্ত এ ীভূত  রো হক্ব দযগুনিক্  GGC 

িমিণি  রক্ত েোয (Saunders ২০১৯) : 

1. লিঙ্গ-অবলহত পলরবহন নীলত, ককৌশি এবং প্রলবধ্ানগুলির লবকাশ, যো িোরী ও পুরুষ উভয িুনবধোক্ভোগ্ীক্দর িোক্ি 

আপ-টু-দেট িোমোনে  এবং নিঙ্গ নবক্েষর্ এবং অংশগ্রহর্মূি  পনর ল্পিো (অিণোৎ নিঙ্গ অন্তভুণ নিমূি  পরোমশণ) আুঁক্ । 

2. চিিান রুটিন লবনেষণ, এবং িূিযায়ন এবং লরনপাটিব ং, পলরবহন পলরকেনা, বাস্তবায়ন এবং প্রয় োগ চিাকািীন লিঙ্গ 

এবং পলরবহন সিসযাগুলির শোরীনর , অিণনিনত  এবং িোমোনে  ঝুুঁ ন র  োরর্গুনি নেনিত  রক্ত যো নবনভন্ন েিক্গ্োিীর 
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েিয েযক্ষমতো এবং পনরবহক্ির অযোক্েিক্  প্রভোনবত  ক্র। এর মক্ধয রক্যক্ে বযবহোর োরীর নিদশণি পযণক্বক্ষর্  রো, 

পনরক্ষবোগুনি নিনিত  রক্ত মনহিো এবং দমক্যক্দর নিনদণষ্ট গ্নতশীিতোর প্রক্যোেক্ি িোডো দদয, যোরো স্বোস্থয পনরক্ষবো, নশক্ষো 

এবং অিণনিনত  িুক্যোগ্গুনি অযোক্েি  রক্ত পনরবহি বযবহোর  ক্র। 

3. অভযন্তরীর্ভোক্ব ( মণেোরীক্দর িোক্ি) এবং বোনহয ভোক্ব (বযবহোর োরীক্দর িোক্ি) নিঙ্গ িমিযোগুনি িনেযভোক্ব পনরেোিিো 

এবং প্রনতনেযো েোিোক্ত নিক্স্টমগুনি রক্যক্ে এটি নিনিত  রোর েিয পলরবহন সংস্থ্া এবং পলরনষবা অপানরটরনদ্র জনয 

সনচতনতা বৃলি এবং সেিতা বৃলি।  

লবদ্যিান GCF পলরবহন প্রকেগুলিনত এই ধ্রননর হস্তনেপগুলি কীভানব একলেত হনয়নে তার উদ্াহরণগুলি নীনচ বণবনা 

করা হনয়নে: 

FP১৬৬: কগ্রটার কিনরাপলিটন এলরয়া (GAM) এর জনয িাইট করি রানলজট। দ োস্টোনর োর পনরবহি দিটক্র িোরীক্দর 

উক্েিক্যোগ্য নিম্ন-প্রনতনিনধত্বক্  দমো োক্বিো  রোর েিয, প্র ল্পটি মনহিোক্দর েিয প্রতযক্ষ ও পক্রোক্ষ েো নর বতনর  রক্ত 

প্রনতশ্রুনতবদ্ধ হক্যক্ে i) মনহিো উক্দযোিোক্দর নিক্যোগ্ এবং স্থোক্ির বযবস্থো  রোর মোধযক্ম তৃতীয পনরক্ষবো প্রদোি োরীক্দর অংশ 

হক্ত পোক্র দয ববদযুনত  আক্িো দরি িোিনেট নিক্স্টম অেণ ি  ক্র; এবং ii) িমোি িুক্যোগ্ িমিণি  রোর প্রনতশ্রুনত নদক্য 

দিক্ির  মীবোনহিীক্ত দযোগ্দোক্ির েিয মনহিোক্দর আ ৃষ্ট  রোর েিয এ টি প্র ল্প েোি ু রো এবং  মণক্ক্ষক্ি দযৌি হযরোনি 

প্রনতক্রোক্ধ নব োশ দপ্রোক্টো ি বতনরর মোধযক্ম মনহিো  মণেোরীক্দর রক্ষো  রো।  

FP০৮৫: লগ্রন BRT করালচ। এ টি শূিয নিগ্ণমি বোি যণোনপে িোিনেট (BRT) নিক্স্টক্মর নব োক্শর নদক্  যো নিরোপদ এবং 

ি ক্ির েিয অযোক্েিক্যোগ্য, প্র ল্পটি (i) রোইেোরক্দর আ োর এবং ববনেিয এবং (ii) তোক্দর িন্তুনষ্টর স্তক্রর পনরবতণ িগুনি 

িযো   রোর েিয পযণোযেনম  রোইেোরনশপ িোক্ভণ  পনরেোিিো  রক্ত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ , যোর ফ্িোফ্িগুনি রুট, মূিয নিধণোরর্, 

নপ  এবং অফ্ নপ  আওযোর ইতযোনদ িম্পন ণ ত নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্  রক্ব৷ ি ি প্র োর হযরোনি, িনহংিতো, গুেোনম, েুনর এবং 

অিযোিয নিরোপত্তো িংেোন্ত উক্দ্বগ্ দমো োক্বিোয এ টি িক্েতিতো বৃনদ্ধর  মণিূনেও েোি ু রো হক্ব, দযিোক্ি িমস্ত  মণেোরীক্দর 

দযৌি হযরোনি এবং অিযোিয অপরোক্ধর ঘটিোগুনি পনরেোিিো এবং দর েণ   রোর েিয প্রনশনক্ষত  রো হক্ব। 

2.1.3 লবলডং, শহর, লশে এবং  ন্ত্রপালতসিূহ 

শহরগুনি বৃনদ্ধর দ ন্দ্র নহিোক্ব এবং তোক্দর বৃহৎ  োবণি পদনেক্ির িোক্ি, িোমনগ্র ভোক্ব উচ্চ ইনতবোে  প্রভোব অেণ ক্ির িম্ভোবিো 
িহ েিবোযু পনরবতণ ি দমো োক্বিোর িুক্যোগ্ দদয। এইভোক্ব, GCF লবলডং, শহর, লশে এবং  ন্ত্রপালতসিূহনক আটটি মূি 
ফ্িোফ্ক্ির দক্ষিগুনির মক্ধয এ টি নহিোক্ব নেনিত  ক্রক্ে। এই ফ্িোফ্ক্ির দক্ষিটি তোর প্র ৃনত অিুিোক্র েি- োটিং এবং 
েোরটি অিযোিয ফ্িোফ্ক্ির দক্ষিগুনির িোক্ি ওভোরিযোপ  ক্র; যিো  ) শনি উৎপোদি এবং অযোক্েি, ি) পনরবহি, গ্) 
অব োেোক্মো এবং নিনমণত পনরক্বশ এবং ঘ) স্বোস্থয িোদয এবং পোনির নিরোপত্তো। "নবনল্ডং, শহর, নশল্প এবং যন্ত্রপোনতিমূহ" 
ফ্িোফ্ক্ির দক্ষিটি আরও ভোি প্রযুনি গ্রহর্, শনি দক্ষতো, শনি দক্ষ ি শো এবং প্রক্র্োদিো প্রবতণ ক্ির উপর দনৃষ্ট নিবদ্ধ  ক্র 
যো শনির বযবহোর  মোক্ত িোহোযয  রোর েিয আেরর্ পনরবতণ ি  ক্র।    

ফ্িোফ্ক্ির দক্ষিটি দবশ  ক্য টি দট িই উন্নযি িক্ক্ষয িোডো দদয, নবক্শষ  ক্র SDG ১১ “দট িই শহর এবং িম্প্রদোয”, 

SDG ৭.৩ “শনি দক্ষতো”, SDG ৯ “নশল্প, উদ্ভোবি এবং অব োেোক্মো”, এবং SDG ৫ “নিঙ্গ িমতো”।  এই ফ্িোফ্ক্ির 

দক্ষিটি নবক্শষভোক্ব SDG ১১b-এর িোক্ি আক্িোেিো  ক্র িমনেত িীনত গ্রহর্ এবং বোস্তবোযক্ির েিয অন্তভুণ নি, িম্পক্দর 
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দক্ষতো, েিবোযু পনরবতণ ক্ির িোক্ি প্রশমি এবং অনভক্যোেি এবং দকু্যণোক্গ্র নস্থনতস্থোপ তোর েিয পনর ল্পিো। এটি নবক্শষত 

অক্ি  দদক্শ প্রোিনঙ্গ  দযিোক্ি মনহিোরো প্রোিনম  বযবহোর োরী এবং শনির দভোিো। এই ফ্িোফ্ি এিো োর অধীক্ি প্র ল্পগুনি 

নব োশ এবং বোস্তবোযক্ির দক্ষক্ি, এই স্থোক্ির িোক্ি প্রোিনঙ্গ  নিঙ্গগ্ত দবুণিতোগুনি দবোঝো এবং দমো োক্বিো  রোটি গুরুত্বপূর্ণ 

(দযমি GCF দ্বোরো িোরর্ী ৩ িীক্ে)। এটি  রোর মোধযক্ম, প্র ক্ল্পর ি শোয িোরী-দ নন্দ্র  িুক্যোগ্ (অিণোৎ পনরবতণ ক্ির 

ক্ষমতো) প্রবতণ ি  রো দযক্ত পোক্র।  

িোরর্ী ৩। GCF দবুণিতো এবং পনরবতণ ক্ির ক্ষমতো - ভবি, শহর, নশল্প এবং যন্ত্রপোনতিমূহ 

দ্যববিতা সিূহ  পলরবতব ননর জনয সেিতাসিূহ 

• ভবি দিি োরী, পোবনি /িোম্প্রদোনয  অব োেোক্মো 

বযবহোর োরী, যন্ত্রপোনত বযবহোর োরীক্দর মক্ধয মনহিোক্দর 

অংশীদোনরত্ব  

• শনি/জ্বোিোনির দোনরক্দ্র্ িোরীক্দর অংশীদোনরত্ব  

• িম্পদ বযবহোক্রর অদক্ষ পযোটোক্িণর  োরক্র্ ভবি, শহর, নশল্প 

এবং/অিবো যন্ত্রপোনত দ্বোরো িোরী এবং পুরুষ দয প্রভোক্বর 

িিুিীি হয (স্বোস্থয, দোনরদ্র্) 

• িম্পদ/শনি বযবহোক্রর ধরর্ িম্পন ণ ত ভবি, শহর, নশক্ল্প 

মনহিোক্দর ভূনম ো 

• প্রোিনঙ্গ  শ্রমবোেোক্র িোরী ও পুরুক্ষর ভোগ্ এবং দপশোর ধরি 

• ভবি, শহর, নশল্পগুনিক্ত নিঙ্গ িমতো উন্নীত  রোর েিয িীনত 

এবং প্রোনতিোনি   োেোক্মো 

 

শহুক্র দিট আপগুনির দবুণিতোর মূি নিধণোর গুনি নেনিত  রো হক্যক্ে:   

• বযনিগ্ত িম্পদিমূহ (নবক্শষত আয, এবং আবোিি ও  মণিংস্থোি);  

• দযৌি িম্পদিমূহ (অবস্থোি, দিবো, এবং অব োেোক্মো); এবং  

• প্রোনতিোনি   োরর্িমূহ (নবক্শষ  ক্র জ্ঞোি, শোিি েেণ ো এবং িগ্র পনর ল্পিো)।  

এই প্রক্তয টি িোরী ও পুরুষক্  নভন্নভোক্ব প্র োশ  ক্র এবং প্রভোনবত  ক্র:  

আবাসন, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্য সম্পলকব ত ঝযুঁ লক। উন্নযিশীি নবক্শ্বর শহরগুনিক্ত আবোিি বযবস্থো অপযণোপ্ত এবং অপ্রতুি, 

িমোক্ের আরও ধিী িদিযক্দর দ্বোরো উন্নত আবোিি এবং িো োর েোযগ্োগুনি অযোক্েি  রো হয। শহুক্র এিো োর িবক্েক্য 

দনরদ্র্ পনরবোক্রর ৪০% মনহিোরো প্রধোি হি  (IIED ২০২১), মোক্ি িোরী প্রধোি পনরবোক্রর এ টি বড অংশ দনরদ্র্ আবোিি 

পনরনস্থনতক্ত বোি  ক্র, যোর মক্ধয বনস্ত এবং অিোিুিোনি  বিনত রক্যক্ে। এর মক্ধয রক্যক্ে নবনভন্ন আশ্রক্যর বঞ্চিো যোর 

মক্ধয রক্যক্ে শনির অদক্ষ যন্ত্রপোনত বো দ োক্িো যন্ত্রপোনত দিই, দবুণি বোযুেিোেি, এবং দবুণি বো অনিভণ রক্যোগ্য পোনি ও 

িযোনিক্টশি িরবরোহ। গ্ৃহস্থোনিক্ত নবদযুক্তর মক্তো দমৌনি  পনরক্ষবোগুনিক্ত মনহিোক্দর েোনহদোগুনিক্  উক্পক্ষো  রো, েক্ির 

বযবস্থো এবং শহক্র িযোনিক্টশক্ি দক্ষক্ি মনহিোক্দর েিয অতযন্ত িমযিোক্পক্ষ এবং দবোঝো, জ্বোিোিী  োে,  যিো বো দ ক্রোনিি 

েুিো দিক্  অভযন্তরীর্ দষূর্ দিক্  গুরুতর স্বোস্থয ঝুুঁ ন , এবং অপনরক্শোনধত পোনি দিক্  উদূ্ভত দরোগ্গুনি শোরীনর ভোক্ব 

 ঠিি। অনধ ন্তু, দযক্হতু অক্ি  শহুক্র পনরবোর তোক্দর প্রক্যোেিীয িমস্ত িোবোর দ িোর েিয যক্িষ্ট উপোেণ ি  ক্র িো, 

তোই তোরো প্রোযশই শহুক্র  ৃনষ  োযণেক্মর মোধযক্ম তোক্দর িোদয িরবরোক্হর পনরপূর   ক্র। যোইক্হো , এই ধরক্ির 

অিুশীিক্ির েিয শহরগুনিক্ত েনমর প্রোপযতো িীনমত এবং বযযবহুি হক্ত পোক্র এবং ন েু শহক্রর উপ-আইি দিোিো েোযগ্োয 
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ফ্িি উৎপোদিক্  িীমোবদ্ধ  ক্র। িোক্দযর গুর্মোি এবং দশিফ্ িোইফ্  ম দস্টোক্রে দস্পি এবং এইিব দনরদ্র্ বোনডক্ত 

উপযুি যন্ত্রপোনতর অভোক্বর  োরক্র্ও হ্রোি দপক্যক্ে। 

কিবসংস্থ্ান এবং উৎপাদ্নশীি সিয়।  আক্িোর প্রোপযতো  োক্ের এবং অধযযক্ির িময বোডোক্িোর িুক্যোগ্ রক্যক্ে, যোর ফ্ক্ি 

উৎপোদিশীিতো বৃনদ্ধ পোয। েো নরর েিয দযোগ্যতো অেণ ক্ির েিয, মনহিোক্দর িঠি  দযোগ্যতো িো ক্ত হক্ব, উপিব্ধ েো নরর 

তিয এবং আক্বদি  রোর িময এবং দিইিোক্ি তোক্দর আক্বদি েমো দদওযোর উপোয িো ক্ত হক্ব। ব্রোনেক্ি এ টি িমীক্ষো 

েোিোক্িো হক্যনেি যো দদিোয দয যিি নশক্ষোর মক্তো অিযোিয নবষযগুনিক্  নিযন্ত্রর্  রো হয, তিি যোক্দর বোনডক্ত ববদযুনত  

যন্ত্রপোনত িহ মনহিোক্দর েো নর যিি পোওযোর িম্ভোবিো দবনশ নেি যোক্দর নেক্িোিো তোক্দর দিক্  (Deloitte ২০১৫) । এটি 

নবক্বেিো  রো হক্যনেি দয তোরো েো নরর নবজ্ঞোপক্ির তিয অক্ি  দবনশ িহক্ে দপক্য প্রনতক্যোনগ্তোমূি  অগ্রগ্নত অেণ ি 

 ক্রনেি  োরর্ তোক্দর দযোগ্োক্যোক্গ্র যন্ত্রগুনিক্ত অযোক্েি নেি এবং  োরর্ তোরো মযোিুযোনি  োেগুনি  রক্ত  ম িময বযয 

 ক্র তিয অযোক্েি  রোর েিয তুিিোমূি ভোক্ব দবনশ িময নেি। 

িূিধ্নন অযানেস । এই িমিযোগুক্িো মনহিোক্দরক্  তোক্দর িন্তোিক্দর িোহোযয  রোর েিয বো দোনরদ্র্য দিক্  দবনরক্য আিোর 

েিয যক্িষ্ট উপোেণ ি  রক্ত বোধো দদয, যোর ফ্ক্ি তোরো অদক্ষভোক্ব শনি বযবহোর অবযোহত রোক্ি অিবো অপনরেোর জ্বোিোিী 

এবং অপযণোপ্ত বেণ য নিষ্পনত্ত নব ল্প বযবহোক্রর মোধযক্ম দষূর্  ক্র৷  

লিঙ্গ সলহংসতা এবং লনরাপত্তা। অক্ি  শহক্র নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতোর িমূহ নবপদ রক্যক্ে,  োরর্  ম আক্িোন ত রোস্তো, 
নিেণ ি পনরবহর্ দ ন্দ্র, েিশূিয এিো ো এবং েিো ীর্ণ যোিবোহি মনহিোক্দর নবরুক্দ্ধ দযৌি হযরোনি এবং িনহংিতোর িম্ভোবিো 
বতনর  ক্র। মনহিোরো তোক্দর বদিনন্দি  োক্ে বোইক্র দবর হক্ি এিিও দীঘণ, বযযবহুি এবং প্রোযশই নবপজ্জি  পনরনস্থনতর 
মুক্িোমুনি হি। মনহিোক্দর নবরুক্দ্ধ শহুক্র িনহংিতো মনহিোক্দর েিোেি এবং িবণেিীি স্থোি বযবহোর িীনমত  ক্র, নবক্শষ  ক্র 
অনতদনরদ্র্ এবং প্রোনন্ত  পযণোক্য েিক্গ্োিীর মক্ধয  (ক্িিনবট-আহক্মদ এবং অিযোিয ২০১৫). এরুপ িীমোবদ্ধতোিমূহ নবনভন্নভোক্ব 
মনহিোক্দর অিণনিনত , নশক্ষোগ্ত এবং িোমোনে  িুক্যোগ্গুক্িোক্  হ্রোি  রক্ত পোক্র, যোর ফ্ক্ি মনহিোক্দর স্বোস্থয এবং েোক্পর 
ঝুুঁ ন র মুক্িোমুনি হওযো এবং শহুক্র মনহিোক্দর অনধ োর গুরুতরভোক্ব িনিত হওযোর িম্ভোবিো বতনর  ক্র৷   

েিতার সম্পকব  এবং লসিান্ত গ্রহণ। শহক্র অিম ক্ষমতোর িম্প ণ  এবং প্রিোশনি  িংস্থো ও মূি দক্ষিিমূক্হ মনহিোক্দর  ম 
প্রনতনিনধক্ত্বর অিণ হি দয িীনত ও উন্নযি পনর ল্পিো নবষয  নিদ্ধোন্ত দিওযোর দক্ষক্ি পুরুষক্দর তুিিোয মনহিোক্দর িোধোরর্ত 
অক্ি   ম প্রভোব িোক্ ৷ এর এ টি উদোহরর্ হি নিমণোর্ নশল্প, দযিোক্ি পুরুষরো িবণদো িোরী ও বোনি োক্দর নিনদণষ্ট েোনহদোিমূহ 
পূরক্র্র পযণোপ্ত বযবস্থো গ্রহর্ িো  ক্র বোনড-ঘর, েুি, দদো োি, রোস্তো, দরক্িে িুনবধো এবং অিযোিয স্থোক্ির পনর ল্পিো, ি শো 
এবং নিমণোর্ িম্পন্ন  ক্র। এটি িোরীক্দর েমবধণমোি মৃতুযক্ত অবদোি রোিক্ত পোক্র, উদোহরর্স্বরূপ যনদ মনহিোরো অিুনবধোেি  
 োেোক্মোর  োরক্র্ িহক্ে ভবি িোনি  রক্ত পোক্র িো ফ্ক্ি েরুরী অবস্থোয তোক্দর প্রক্যোেি ভোিভোক্ব দমটোক্ত পোক্র িো (এইে 
দেবীি ২০১৪). 

অেবননলতক সম্পদ্ এবং কিবসংস্থ্ান।   মণিংস্থোি হি এমি এ টি দক্ষি দযিোক্ি নিঙ্গ ববষময বযোপ , দযিোক্ি িোরীরো 
দপশোদোর দযোগ্যতো এবং অনভজ্ঞতোর অনধ োরী হওযো িক্েও তোক্দর পুরুষ িম ক্ক্ষর তুিিোয  ম দবতক্ির েো নর পোয। 
টযোক্ োনি উদঘোটি  ক্রক্েি দয আনি ো, এনশযো এবং িযোটিি আক্মনর ো েকু্ড দশটি দদক্শর ১৪টি শহুক্র দ ক্ন্দ্র  মণরত 
মনহিোক্দর মক্ধয ৫৪% নেি রোস্তোর বযবিোযী, গ্ৃহস্থোিী  মী ও বেণ য িংগ্রহ োরী এবং দ োি অিণনিনত  িং ট হক্ি এই 
দগ্োিীটির উপক্র অনবিক্ব দিনতবোে  প্রভোব পক্ড  (টযোক্ োনি ২০১২)। িোরীরো দয  োেগুক্িোক্ত নিক্যোনেত হয দিগুক্িোর 
ধরর্ (এমিন  আিুিোনি  িোতগুক্িোক্তও, দযমি উৎপোদি নশল্প, িোদয নশল্প এবং অিযোিয হোি ো নশল্প) শ্রম অনধ োর, 
 মণিংস্থোক্ির নিরোপত্তো, অপযণোপ্ত ও অিম দবতি, দশোষর্ এবং  ষ্ট র প্রেোক্রর দক্ষক্ি তোক্দরক্  অরনক্ষত  ক্র দতোক্ি। এর 
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ফ্ক্ি িোরীক্দর অিণনিনত  ক্ষমতোযক্ির িমোি িুক্যোগ্ িোক্  িো, এভোক্ব তোক্দর স্বোভোনব  পনরক্বশ বতনরর িকু্যোগ্ দিক্ ও 
বনঞ্চত  রো হয। 

 
শহরগুক্িো এই ি ি দবুণিতোগুক্িো দরু  রোর এবং আরও স্বোভোনব , অন্তভুণ নিমুি  িমোে বতনর  রোর েিয নবনভন্ন িুক্যোগ্ 

প্রদোি  ক্র, দযমি: 

1. নগ্র ও শহুনর এিাকায় লিঙ্গ সিতা লভলত্তক নীলত, কপ্রাগ্রালিং এবং পলরকেনা। উপ-আইিিমূহ, িীনতমোিো এবং 

মোিদেিমূহ বোস্তবোযি  রক্ত হক্ব নবনভন্ন নবষয: দযমি নিরোপদ দমযোদী েুনির মোধযক্ম মনহিোরো িযোযয মূক্িয ভোডো 

পোি ন িো; িবক্েক্য ঝুুঁ ন িম্পন্নক্দর েিয িোমোনে  িুরক্ষো  মণিূেীক্ত িঠি ভোক্ব অিণোযি  রো হয ন িো; এবং িবুে 

গ্ৃহোযক্ির মোিদেগুক্িো মনহিোক্দর েোনহদো নবক্বেিো  ক্র নেেোইি  রো হক্যক্ে ন িো তো নিনিত  রোর েিয।  

2. অলধ্কতর অন্তভযব লিিূিক এবং দ্ে শহুনর লসিান্ত-গ্রহণ। স্থোিীয, আঞ্চনি  এবং েোতীয পযণোক্য নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্র দক্ষক্ি 

নিঙ্গ িমতো িীনতমোিো বতনর ও রোেিীনতক্ত িোরীক্দর প্রভোনবত  রোর ক্ষমতো বৃনদ্ধ  ক্র। নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্র প্রনেযোয 

মনহিোক্দর অন্তভুণ ি  রোর ফ্ক্ি  ীভোক্ব পনরক্ষবোগুক্িো নেেোইি  রো যোয এবং িম্পদিমূহ আরও দক্ষতোর িোক্ি এবং 

িযোযিঙ্গতভোক্ব বযবহোর  রো যোয দি িম্পক্ ণ  আরও ভোি জ্ঞোিিম্পন্ন নিদ্ধোন্ত গ্রহর্  রো যোয৷ নিঙ্গ-নভনত্ত  ভূনম োিমূক্হর 

উপর নভনত্ত  ক্র নিনমণত পনরক্বক্শ নিদ্ধোন্ত দিওযোর ক্ষমতোটি, েরম েিবোযু পনরনস্থনতর িোক্ি িোপ িোইক্য দিওযোর ক্ষমতো 

বৃনদ্ধক্ত উক্েিক্যোগ্য অবদোি রোিক্ত পোক্র৷ 

3. অন্তভযব লিিূিক পলরবহন বযবস্থ্া। িোন্সক্পোটণ  দরেোট এনরযোর (Transport Results Area) অধীক্ি দযমি বর্ণিো  রো 

হক্যক্ে, শহক্রর পনরবহর্, উদোহরর্ স্বরূপ বোি েিোেি বযবস্থো শুধুমোি আক্শপোক্শর এিো োগুক্িোক্  অিণনিনত  দ ন্দ্রগুক্িোর 

িোক্ি িংযুি  রো িয (যোর ফ্ক্ি পুরুষক্দর েোনহদোগুক্িো পূরর্  ক্র) বরং পনরেযণো োরী নহিোক্ব মনহিোক্দর েোনহদোগুক্িোও 

পূরর্  রো উনেত, যোক্দর বোনড দিক্  বোেোর বো নশশু পনরেযণো দ ক্ন্দ্র যোতোযোক্তর েিয আরও ভোি দযোগ্োক্যোক্গ্-বযবস্থোর 

প্রক্যোেি। দযি ি িোরী গ্ৃহস্থোিী পনরক্ষবো প্রদোি  ক্র তোক্দর বযবহোক্রর েিয পনরবহর্ বযবস্থোর মোধযক্ম আবোনি  

এিো োগুনির িোক্ি দনরদ্র্ এিো োগুক্িোক্  িংযুি  রক্ত হক্ব। 

4.  ন্ত্রপালত এবং পলরনবশ বান্ধব ভবননর ক াগ্ান এবং িয়েিতা উন্নত করা: িোরীক্দর শনি িোশ্রযী এবং িোশ্রযী 

মূক্িযর যন্ত্রপোনত বযবহোক্র িক্ষম  রোর েিয িোশ্রযী মূক্িযর নবদযুক্তর বযবহোক্রর িুক্যোগ্ বৃনদ্ধ  রোর িোক্ি িোক্ি দোনরদ্র্য 

দমো োক্বিো  রো। দদিো দগ্ক্ে দয যন্ত্রপোনতর বযবহোর মনহিোক্দর আরও অিণনিনত  িক্ষয অেণ ি  রক্ত, দিোংরো শনির 

বযবহোর  মোক্ত এবং িময বোুঁেোক্ত িক্ষম  ক্র দতোক্ি। দযমি, পোনি গ্রম এবং শীতি  রোর যন্ত্রগুক্িোক্  উন্নত  রো 

এবং এগুক্িোক্ত শনি িোশ্রযী যন্ত্রোংশিমূহ দযোগ্  রো। 

5. শহর জযন়ে লনরাপত্তা উন্নত করা: দিোিো েোযগ্ো, পো ণ , আক্িো, বোেোর এবং দশৌেোগ্োরিমূক্হর যত্ন িহ োক্র ি শো 

 রক্ি, এবং রোইভোর ও  েোটরক্দর প্রনশক্ষর্ িহ নিরোপদ পনরবহক্ির বযবস্থো  রো হক্ি এগুনি ি ক্ির েিয নবক্শষ 

 ক্র, মনহিো, নশশু এবং অিযোিয অরনক্ষত েিক্গ্োিীর নিরোপত্তো বৃনদ্ধক্ত আরও দবনশ অবদোি রোিক্ত পোক্র।  

 

লনম্নলিলিত GCF প্রকেগুনিার িেয হি শলির প্রনয়াজনীয়তা হ্রাস কনর এিন ধ্রনণর নীলতিািা, িানদ্ন্ড এবং 

প্র যলিসিূহ বযবহার কনর ভবন, শহর, লশে-কারিানা এবং  ন্ত্রপালত কেনক লনগ্বিন হ্রাস করা। 
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FP০৬৮। পলরনবশবান্ধব নগ্র সযলবধ্া (Green City Facility)। এই  মণিূনের িক্ষয হি শহরগুক্িোক্   ম  োবণি যুি, 

েিবোযু-িহিশীি িগ্র উন্নযক্ি রুপোন্তনরত  রক্ত িক্ষম  রো।  এরুপ  রোর িক্ক্ষয উি িুনবধো  োনিত শহরগুক্িোক্  নিক্ঙ্গর 

মূিধোরোয আিক্ত িোহোযয  রক্ব যোক্ত নিনিত  রো যোয দয নিঙ্গ িংক্বদিশীি অব োেোক্মো এবং পনরক্ষবোগুক্িো আদশণ হক্য 

ওক্ে তো নিনিত  রোর েিয  মণিংস্থোি ও নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্র দফ্োরোক্ম অংশগ্রহক্র্র মোধযক্ম মনহিোক্দর িমোি িুক্যোগ্ প্রদোি  রো 

হয। প্রনশক্ষক্র্র মোধযক্ম এটি িীনতগ্ত িংিোপ  োযণেক্ম অংশগ্রহক্র্র েিয িোরীক্দর িক্ষমতো গ্ক্ড তুিক্ব এবং তিয আদোি-

প্রদোক্ির মোধযক্ম দিবো ও  মণিংস্থোক্ির িুক্যোগ্ পোওযোর দক্ষক্ি নিঙ্গ িমতো বৃনদ্ধ  রক্ব।  

FP১০৩ জিবায়য-বান্ধব রান্নার প্রচার: ককলনয়া এবং কসননগ্াি। এই প্র ক্ল্পর িক্ষয হি দ নিযো এবং দিক্িগ্োক্ি উন্নত 

রোন্নোর েুিোর অিণোৎ আইনিএি (ICS) বোেোর বৃনদ্ধক্  ত্বরোনেত  রো এবং গ্রোমীর্ এিো োয ও দনরদ্র্ শহুক্র এিো োয আইনিএি 

(ICS) উৎপোদি ও নবেক্যর পনরমোর্ ও গুর্মোি উক্েিক্যোগ্যভোক্ব বৃনদ্ধ  রো। অিুমোি  রো হক্ে দয প্র ল্পটি ১১.২৩ 

নমনিযি মোিুষক্  িরোিনর উপ ৃত  রক্ব, যোক্দর দবনশরভোগ্ই মনহিো এবং রোন্নোর েুিোর বযবহোর োরী। প্র ল্পটি রোন্নোর েুিো 

বতনর দিক্  আয বৃনদ্ধর িুক্যোগ্ বতনর  রক্ব এবং এরুপ উক্দযোগ্িমূক্হ মনহিোক্দর িম্পৃিতো নিনিত  রক্ব। তদপুনর, প্র ল্পটি 

মনহিোক্দর ক্ষমতোযি  রক্ত এবং অিণোযি, আিোদি ও অিযোিয িহোযতোমূি  িুক্যোগ্ পোওযোর দক্ষক্ি তোক্দর আত্মনবশ্বোি বতনর 

 রক্ত েোয৷  

2.1.4 স্বাস্থ্য, িাদ্য ও পালনর লনরাপত্তা   

দযক্হতু অিুমোি  রো হক্ে দয ২০৫০ িোক্ির মক্ধয েিিংিযো ৯.৭ নবনিযক্ি দপৌুঁেোক্ব, দিক্হতু িোদয উৎপোদি ৫০% বৃনদ্ধ 

 রোর দেোরোক্িো প্রক্যোেি রক্যক্ে( দরইিফ্ক্রস্ট এিোক্যন্স ২০২০). এই ববনশ্ব  িোদয নিরোপত্তো িং ক্টর েিয উৎপোনদত িোক্দযর 

পনরমোর্ এবং গুর্মোি উভয দক্ষক্িই তোৎপযণপূর্ণ উন্ননত প্রক্যোেি, পোশোপোনশ েিবোযু পনরবতণ ক্ির দপ্রক্ষোপক্ট উি িোক্তর 

পনরক্বশগ্ত ক্ষযক্ষনত হ্রোি নিনিত  রো প্রক্যোেি। এমিটি স্বী োর  ক্র নিক্য, নেনিএফ্ (GCF)-এর স্বাস্থ্য, িাদ্য ও পালন 

লনরাপত্তা ফ্িোফ্ক্ির এিো ো দট িই,  ম দষুর্ োরী  ৃনষ এবং িোদয বযবস্থোক্  এ টি নিমুিী দষৃ্টোন্ত বতনরক্ত িহোযতো  রক্ত 

েোয: ১) দট িই  ৃনষর প্রেোর; ২) েিবোযু  তিযোনভজ্ঞ উপক্দষ্টো এবং ঝুুঁ ন  বযবস্থোপিো পনরক্ষবো িহেতর  রো; এবং ৩ 

) িোদয বযবস্থোর পুিনবণিযোি। এরুপ  রোর িক্ক্ষয, এই ফ্িোফ্ক্ির এিো োর অধীক্ি নেনিএফ্ (GCF) প্র ল্পগুক্িো িরোিনর 

এিনেনে-২ (SDG ২)-এর অধীক্ি দবশ  ক্য টি গুরুত্বপূর্ণ িক্ষয অেণ ক্ি িোহোযয  ক্র; কু্ষধোর অবিোি ঘটোক্িো, িোদয 

নিরোপত্তো ও উন্নত পুনষ্ট অেণ ি  রো এবং দট িই  ৃনষর প্রেোর  রো। নবক্শষত:  

• SDG ২.১: “সকি িানযষ, নবক্শষ  ক্র, অরনক্ষত পনরনস্থনতক্ত বিবোি োরী েিক্গ্োিী, দনরদ্র্ েিগ্র্ ও নশশুক্দর েিয 

বেরবযোপী নিরোপদ, পুনষ্ট র ও পযণোপ্ত িোদয প্রোনপ্ত নিনিত  ক্র কু্ষধোর অবিোি ঘটোক্িো” 

• SDG ২.২: "২০২৫ িোক্ির মক্ধয অিুধণ ৫ বের বযিী িবণ োয ও রুদ্ধনব োশ নশশু নবষয  আন্তেণ োনত ভোক্ব িিত 

ি ি অভীষ্ট অেণ ি এবং লকনশারী, গ্ভব বতী ও স্তনযদ্ায়ী নারী ও বযে েিক্গ্োিীর পুনষ্ট েোনহদো পূরর্িহ ি ি 

ধরক্ির অপুনষ্টর অবিোি" 

• SDG ২.৩: “কু্ষদ্র্ পনরিক্র িোদয উৎপোদি োরী, নবক্শষ  ক্র নারী, আনদবোিী মোিুষ,  ৃষ , পশুপোি  ও মৎিযেোষীক্দর 

আয ও  ৃনষে উৎপোদিশীিতো নদ্বগুর্  রো এবং এই িক্ক্ষয ভূনম, অিযোিয উৎপোদিশীি িম্পদ ও উপ রর্, জ্ঞোি, 
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আনিণ  দিবো, নবপর্ি, মূিয িংক্যোেক্ির িুক্যোগ্ ও  ৃনষ-বনহভূণ ত  মণিংস্থোক্ি তোক্দর নিরোপদ ও িমোি িুক্যোগ্ নিনিত 

 রো।”  

এই নতিটি িক্ষযমোিো নিঙ্গ িমতোর SDG-৫ এর িোক্ি িরোিনর িম্প ণ যুি, এবং িনিনিতভোক্ব ববনশ্ব  পনরবতণ ক্ির  ৃনষ 

অিুশীিক্ি পনরবতণ ক্ির দক্ষক্ি িোরীরো দয দমৌনি  ভূনম ো পোিি  ক্র তো নিক্দণশ  ক্র। তক্ব, যনদও িোরীরো নবক্শ্বর  ৃনষ 

 মণশনির অন্তত অক্ধণ , তোরো উপ রর্, িম্পদ এবং পনরক্ষবোগুক্িোর িযোযয অংশ পোয িো যো  ৃষ ক্দর দট িইভোক্ব  োে 

 রোর েিয প্রক্যোেি ( IFAD ২০২০)। এর  োরর্, িোরীরো দয অিংিয র ক্মর েযোক্িঞ্জ এবং ঝুুঁ ন র মুক্িোমুনি হয তোর 

েিয তোরো নিক্েরো - এবং তোক্দর উপর নিভণ রশীিরো - িনিনিতভোক্ব পোনি বো িোদয নিরোপত্তোহীিতো বো স্বোস্থয-িম্পন ণ ত 

ঝুুঁ ন ক্ত পক্ড যোয (GCF দ্বোরো নেনিত, দদিুি িোরর্ী ৪।)।  

িোরর্ী ৪। GCF  দবুণিতো এবং পনরবতণ ক্ির িক্ষমতো - স্বোস্থয, িোদয এবং পোনি নিরোপত্তো 

দ্যববিতা সিূহ  পলরবতব ননর জনয সেিতাসিূহ 

• পোনি বো িোদয নিরোপত্তোহীিতো বো স্বোস্থয-িম্পন ণ ত ঝুুঁ ন ক্ত িো োর 

পনরমোর্ ও মনহিোক্দর িংিযো 

•  োনিত িম্প্রদোযগুনিক্ত িোরীক্দর ভূনম ো 

• িংনেষ্ট শ্রমবোেোক্র িোরী ও পুরুক্ষর অিুপোত এবং দপশোর ধরি  

• দবুণিতো দমো োক্বিোর িীনত এবং প্রোনতিোনি   োেোক্মোিমূহ 

 

যনদও এই দবুণিতোগুক্িো দদশ-নভনত্ত  দপ্রক্ষোপক্টর উপর নভনত্ত  ক্র নভন্নভোক্ব প্র োশ পোয, নিম্ননিনিত প্রবি েযোক্িঞ্জগুক্িো অক্ি  

উন্নযিশীি দদক্শর দপ্রক্ষোপক্ট নবরোে  ক্র।  

ভূলিকা এবং দ্ালয়নত্বর িনধ্য পােবকয । ববনশ্ব   ৃনষ  মণশনির এ টি উক্েিক্যোগ্য উপোদোি বতনর  রোর পোশোপোনশ - 

দযক্হতু পুরুষক্দর তুিিোয িোরীক্দর িে োিীি, দমৌিুমী বো স্বল্প মেনুরক্ত  োে  রোর িম্ভোবিো দবনশ - দিক্হতু মনহিোরোও 

দবনশরভোগ্ অনবতনি  শ্রক্মর েিয দোযীত্বোবদ্ধ: দযমি িোংিোনর   োে মণ, রোন্নোবোন্নো, গ্বোনদ পশু পোিি, নশশুর যত্ন এবং 

বযেক্দর যত্ন দিওযো (এি. নহউক্যর এবং অিযোিয ২০২১)। এই দোনযত্বগুক্িো বহি  রোর দক্ষক্ি, মনহিোরো প্রোযশই পুরুষক্দর 

তুিিোয তোক্দর পনরবোক্রর েিয স্বোস্থয-িোক্ত তোক্দর অিণ বযয  রোর িম্ভোবিো দবনশ িোক্ - দযমি, যিি মনহিোরো আয 

 রক্ত িক্ষম হি এবং পনরবোক্রর বোক্েক্টর উপর আরও দবনশ নিযন্ত্রর্ রোক্িি, তিি িংনেষ্ট েিক্গ্োিী িোধোরর্ত স্বোস্থয র 

এবং আরও প্রোর্বন্ত হয (দরইিফ্ক্রস্ট অযোিোক্যন্স ২০২০)।  

জিবায়য পলরবতব ননর প্রভাবসিূহ । েিবোযু পনরবতণ ক্ির ফ্ক্ি পোনি এবং িোদয নিরোপত্তোর উপর দয প্রভোব পডক্ে তোর 

েিয িোরীক্দর েিমোি গ্ৃহস্থোনি ও েীনব ো িংেোন্ত দোনযত্ব আরও েটিি হক্য উক্েক্ে (েোনতিংঘ ২০১৯)। প্রো ৃনত  িম্পক্দর 

উপর দঢৃ় নিভণ রতোর  োরক্র্ েিবোযু পনরবতণ ক্ির প্রভোক্ব পুরুষক্দর তুিিোয িোরীরো উক্েিক্যোগ্যভোক্ব দবনশ অরনক্ষত; এই 

দবুণিতোগুক্িো নবনভন্ন উপোক্য প্র োশ পোয - পোনির ঘোটনত মনহিোক্দর এবং বোনি োক্দর পোনি িংগ্রক্হর েিয প্রক্যোেিীয িময 

বৃনদ্ধ পোয, িোদয ও পোনির নিরোপত্তোহীিতো এবং পোনির মোিহীিতো দিক্  অপুনষ্ট এবং ভগ্ন স্বোক্স্থযর ফ্ক্ি এবং পনরবোরগুক্িোর 

িম্পদ আরও িীমোবদ্ধ হওযোর ফ্ক্ি নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতোর হোর বৃনদ্ধ পোয ( IFAD ২০২০) (IUCN ২০২০)।  মনহিোক্দর 
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দনরদ্র্ হওযোর প্রবর্তোও দবনশ, যোর অিণ েিবোযু েোক্পর িমক্য তোক্দর  োে  রোর নব ল্পগুক্িো িীনমত  (দরইিফ্ক্রস্ট 

অযোিোক্যন্স ২০২০)।  

 ৃনষ িোত - দযিোক্ি িবক্েক্য দনরদ্র্ গ্রোমীর্ মনহিোরো দবুণোর  োে  ক্র, দিিোক্ি তোরো িরো, বিযো এবং তোপপ্রবোহ দ্বোরো 

িবক্েক্য দবনশ ক্ষনতগ্রস্থ  (IFAD ২০২০)  এবং প্রক্যোেিীয িম্পদ (িীক্ে বনর্ণত) বযবহোক্রর িুক্যোগ্ িো িো োয, মনহিোক্দর 

এই ধরক্ির ক্ষনত এবং েোপ  োটিক্য উেক্ত এবং প্রনতনেযো েোিোক্িোর েিয অনভক্যোেি ক্ষমতোর অভোব রক্যক্ে।   

সম্পদ্ বযবহানরর সযন াগ্ (জলি, অেব, দ্েতা এবং প্র যলি) । পুরুষক্দর তুিিোয িোরীরো অক্ি   ম েনমর মোনি  - 

 ৃনষেনমিহ (১৫% বিোম ৮৫%), এবং এমিন  দযক্ক্ষক্ি দ োি দদক্শ িোরীক্দর েনমর মোনি োিো এবং বযবহোর  রোর 

অনধ োরক্  স্বী ৃনত দদযো হয, দিক্ক্ষক্িও ববষমযমূি  প্রিোগ্ত আইি িো োর  োরক্র্ অক্ি  দদক্শ এই অনধ োরগুক্িো নিনিত 

 রো হয িো (IFAD ২০২০) (UNWOMEN ২০২১).  মনহিোক্দর দমযোক্দর নিরোপত্তো বৃনদ্ধ তোক্দর উৎপোদি ক্ষমতোর বৃনদ্ধ 

 রক্ব, এবং অিণোযক্ির িুক্যোগ্ নিনিত  রোর েিয এটিক্  েোমোিত নহিোক্বও বযবহোর  রো দযক্ত পোক্র। তক্ব, এই ধরক্ির 

েোমোিতগুক্িো বযবহোর  রোর দক্ষক্ি েযোক্িঞ্জগুক্িো প্রোযশই মনহিোক্দর প্রক্যোেক্ির িোক্ি িোপ িোইক্য দিওযো িীনমত আনিণ  

পর্যগুক্িোর িোক্ি নমনিত হয, যোর ফ্িশ্রুনতক্ত মনহিোরো েীনব ো দিক্  উচ্চ মূক্িযর বোেোর নভনত্ত  উৎপোদক্ি স্থোিোন্তনরত হক্তও 

অক্ষম, আবোর আরও দক্ষ, শনিশোিী,  ম  োবণি নিক্স্টম এবং প্রযুনিক্ত নবনিক্যোগ্  রক্তও পোক্র িো  ((এি. নহউক্যর 

এবং অিযোিয ২০২১)  িোদয ও  ৃনষ িংস্থোর (FAO) গ্ক্বষর্োয দদিো দগ্ক্ে, প্রো ৃনত  ও আনিণ  িম্পদ, নশক্ষো এবং েনমক্ত 

িোরীক্দর িমোি িুক্যোগ্ দদওযোর ফ্ক্ি িোমোক্রর উৎপোদিশীিতো বৃনদ্ধ পোয (৩০% পযণন্ত) এবং পোনরবোনর  পুনষ্ট উন্নত হয।  

তোই স্বোস্থয, িোদয ও পোনির নিরোপত্তোর ফ্িোফ্ি বোডোক্িোর উপর গুরুত্বোক্রোপ ৃত  ৃনষ প্র ল্পগুক্িোক্  নিঙ্গ-নভনত্ত  িীমোবদ্ধতোগুক্িো 

দমো োক্বিো  রোর েিয যত্ন িহ োক্র নেেোইি  রো গুরুত্বপূর্ণ,  োরর্ এটি উৎপোদিশীিতো, িোদয ও পুনষ্ট নিরোপত্তোর উন্ননত, 

দোনরদ্র্য হ্রোি এবং িহিক্ষমতো বৃনদ্ধর েোনব োঠি  (িোদয ও  ৃনষ িংস্থো, IFAD এবং নবশ্ব বযোং  ২০১৫)।  এটি  রোর েিয 

এই ধরক্ির পদ্ধনতর মক্ধয রক্যক্ে  (UNWOMEN ২০২১): 

1. িীনত িংেোরক্  িমিণি  ক্র এবং মনহিোক্দর ভূনম অনধ োর উন্নত  ক্র এমি পদক্ক্ষপিমূহ নেনিত  ক্র, মনহিো িমবোয 

এবং মনহিোক্দর মোনি োিোধীি কু্ষদ্র্, দেোট ও মোঝোনর আ োক্রর উক্দযোগ্ প্রনতিো ও িক্ষম  ক্র এবং উপযুি আনিণ  ও 

বীমো পর্যগুক্িোক্ত িুক্যোগ্ বযবহোক্র িক্ষম  ক্র গ্রািীণ িূিয শৃঙ্খনি (rural value chains) িলহিানদ্র অংশগ্রহনণর 

বাধ্াসিূহ দ্যর করা৷  

2. েিবোযু িহিশীি  ৃনষ বোস্তুিংস্থোি প্রযুনি প্রবতণ ক্ির মোধযক্ম এবং মূিয শৃিি (value chains) েকু্ড পুিিঃবযহোরক্যোগ্য 

এবং জ্বোিোিী-িোশ্রযী প্রযুনির অন্তভুণ নির মোধযক্ম গ্তোিুগ্নত তো দিক্  দবনরক্য নিএিএ (CSA) পদ্ধনতক্ত স্থোিোন্তনরত 

 ক্র িোরী  ৃষ  ও িমবোযীক্দর িহোযতো  রোর েিয জিবায়য লনভব র কৃলষ দ্েতার উন্নলত এবং প্র যলি হস্তান্তর।  

3. যোক্ত পর্য, বিতবোনড, এবং  ৃনষ িরঞ্জোম / অব োেোক্মো রক্ষো  রো যোয তোর েিয েরম পনরনস্থনতক্ত আগ্োম নিদ্ধোন্ত 

নিক্ত এবং দকু্যণোগ্ প্রস্তুনতর বযবস্থো বোস্তবোযক্ি িোরী  ৃষ ক্দর িক্ষম  ক্র দতোিোর েিয িমযমত উপযুি নবিযোক্ির 

(দযমি, ভোষো, েনবর বযবহোর, নমনেযো / দিিক্ফ্োি প্রযুনির বযবহোর, ইতযোনদ) মোধযক্ম জিবায়য সংিান্ত তেয এবং 

আগ্াি সতকব তা বযবস্থ্ার বযবহানরর সযন াগ্। 
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লবদ্যিান স্বাস্থ্য, িাদ্য ও লনরাপত্তা প্রকেগুনিানত কীভানব এই ধ্রনণর হস্তনেপগুনিা সিন্বয় করা হনয়নে তার 

উদ্াহরণগুনিা নীনচ বণবনা করা হনয়নে: 

FP১৭৫: ককলনয়ার আপার আলে লরভার কযাচনিি অঞ্চনির (Upper Athi River Catchment Area) কলিউলনটিনত 

লস্থ্লতস্থ্াপকতা এবং পালনর লনরাপত্তা বৃলি করা।  যোেক্মি এিো োর (Catchment Area) েিয এ টি আধুনি  হোইক্রো-

দমটিওক্রোিনে যোি (hydro-meteorological) পযণক্বক্ষর্, নিরীক্ষর্ এবং পরীক্ষো বযবস্থো প্রনতিোর দক্ষক্ি, প্র ল্পটি নিনিত  রক্ত 

প্রনতশ্রুনতবদ্ধ হক্যক্ে দয িংনেষ্ট মন্ত্রিোিক্যর মক্ধয দেেোর দফ্ো োি পক্যিগুক্িো ইিস্টক্িশি এবং পুিবণোিি প্রনেযোয নিযুি 

রক্যক্ে এবং িযোযিঙ্গত িুক্যোগ্ নিনিত  রক্ত দিটওযো ণ  নিক্স্টমগুক্িোক্ত মনহিোক্দর িুক্যোগ্ এবং বযবহোক্রর শতোংক্শর স্তর 

নিনবডভোক্ব পযণক্বক্ষর্  রো হক্ব।  

FP১৭৯: তানজালনয়া কৃলষ জিবায়য অলভন াজন প্র যলি স্থ্াপনা কিবসূলচ। প্র ল্পটি অনভষ্ট আনিণ  িমোধোি এবং পর্য 

(ঋর্, গ্যোরোনি ও বীমো) এবং প্রযুনিগ্ত িহোযতো প্রদোক্ির দক্ষক্ি উচ্চোনভিোষী িক্ষয নিধণোরর্  ক্রক্ে, যোক্ত েিবোযু 

পনরবতণ ক্ির িোক্ি িোপ িোইক্য দিযোর প্রযুনি এবং িমোধোিগুক্িোর উন্নযি ও গ্রহক্র্ িহোযতো  রো যোয। এর মক্ধয রক্যক্ে 

িোরীর েিয নিক্বনদত দেনেট িোইি (credit line) নব ল্পিমূক্হর গ্যোরোনি িমোধোক্ির উন্নযি যো িোরীর নিনদণষ্ট স্বোিণিমূহক্  

িমনেত  ক্র। প্র ল্পটির মোধযক্ম নিনিত  রো হক্ব দয  ৃনষ  োযণেক্ম অিণোযি োরী ৮০% স্থোিীয আনিণ  প্রনতিোিক্  মনহিো 

 ৃষ ক্দর ঋর্ প্রদোি এবং নিিযতো প্রদোক্ির প্রনত িংক্বদিশীি।  

2.1.5 অবকাঠানিা এবং লনলিবত পলরনবশ  

উন্নযিশীি দদশগুক্িো েিবোযু িংেোন্ত নবপদ, দযমি ঝড, গ্রীষ্মমেিীয ঘূনর্ণঝড, বিযো, িমুদ্র্পৃক্ির উচ্চতো বৃনদ্ধ এবং িরোর 

পোশোপোনশ দনুভণ ক্ষ ও মহোমোরীর মক্তো দগ্ৌর্ নবপক্দর িিুিীি হয। প্রো ৃনত  নবপনত্ত দিক্  মোিুক্ষর এবং প্রতযক্ষ অিণনিনত  

ক্ষনতর দবনশরভোগ্ই নিনমণত পনরক্বক্শর ক্ষনতর ফ্ক্ি ঘক্ট  ( োেোিো নগ্নিক্গ্ এবং অিযোিয ২০১৪) . অব োেোক্মোর দক্ষক্ি, 

েরম আবহোওযোর  োরক্র্ িৃষ্ট ক্ষনতর ফ্ক্ি দমরোমত, ক্ষযক্ষনত নিযন্ত্রর্, ধ্বংিস্তুপ পনরষ্কোর, বোস্তুেুযত দিো ক্দর পুিবণোিি এবং 

মোিনব  িহোযতোর েিয নবপুি পনরমোর্ অিণ িরবরোহ  রো হয; অনিবোযণভোক্ব এটি ির োরক্  ঋর্ িং ক্ট দেক্ি দদয, 

বযবিোক্  দদউনিযো  ক্র দদয এবং বযনিক্দর দনরদ্র্  ক্র দতোক্ি। এ টি উক্েিক্যোগ্য িংিয  মোিুষ বোইক্রর িহোযতো েোডো 

ক্ষনত  োটিক্য উেক্ত িক্ষম িয। স্পষ্টতই নিঙ্গ এ টি মূি নদ  যো েিবোযু েনিত নবপযণয দমো োক্বিোয দবুণিতো এবং 

িক্ষমতোক্  প্রভোনবত  ক্র।  

অিযনদক্ , েিবোযু পনরবতণ ি প্রশমি ও অনভক্যোেক্ির দক্ষক্ি অব োেোক্মো অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রবৃনদ্ধ ও উন্নযক্ির দমরুদে 

এবং পনরবহি, জ্বোিোনি,  ৃনষ, দটনিক্যোগ্োক্যোগ্, নশল্প, আবোিি এবং পোনি ও পযিঃনিষ্কোষর্ িহ প্রোয িমস্ত িোক্তর িোক্ি 

পোরস্পোনর ভোক্ব িম্প ণ যুি এবং নিভণ রশীি।  এই পোরস্পোনর  নিভণ রতো আক্র  স্তক্রর েযোক্িঞ্জ বতনর  ক্র;  োরর্ নিনদণষ্ট 

অব োেোক্মোর বযিণতো বোন ক্দর উপর যুনিিঙ্গত প্রভোব দফ্ক্ি। উদোহরর্স্বরূপ, ঝক্ড নবদযুত িরবরোহ বযবস্থো ক্ষনতগ্রস্ত হক্ি 

পোনি িরবরোহ বযবস্থো, পনরবহি বযবস্থো এবং নবনল্ডং ও যন্ত্রপোনতক্ত নবদযুক্তর েোনহদো িবই প্রভোনবত হয। অব োেোক্মোর গুরুত্ব 

িো ো িক্েও উন্নযিশীি নবক্শ্ব অব োেোক্মোর বযবস্থোয এ টি উক্েিক্যোগ্য ঘোটনত রক্যক্ে। নিনদণষ্টভোক্ব, িতুি অব োেোক্মোর মক্ধয 

ঘোটনত রক্যক্ে এবং েিবোযু িহিশীি অব োেোক্মোক্ত আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘোটনত রক্যক্ে। 
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েিবোযু অনভক্যোেি এবং প্রশমক্ি এর গুরুত্বপূর্ণ ভূনম োর  োরক্র্ অবকাঠানিা এবং লনলিবত পলরনবশ হি GCF-এর ৮টি 

মূি ফ্িোফ্ক্ির দক্ষিগুক্িোর মক্ধয এ টি। এই ফ্িোফ্ি এিো োর িক্ষযগুক্িো েোরটি "পনরবতণ ি" দক্ষিগুনির িোক্ি িম্প ণ যুি, 

যিো: ১) নিনমণত পনরক্বশ ২) নবদযুৎ ও নশল্প, ৩) মোিব নিরোপত্তো, েীনব ো ও মঙ্গি এবং ৪) ভূনম-বযবহোর, বি ও 

বোস্তুতন্ত্র৷  GCF-এর িক্ষয িতুি অব োেোক্মো বতনর  রো এবং এক্  েিবোযু নিক্রোধ   রোর েিয পুরোক্িো ঐনতহযবোহী 

অব োেোক্মোর উন্নযি িোধি  রো।   

এই ফ্িোফ্ক্ির দক্ষিটি SDG- ৯ “নশল্প, উদ্ভোবি এবং অব োেোক্মো” এর িোক্ি এ ই দশ্রর্ীভুি এবং এিনেনে-১১ (SDG 

১১) “দট িই শহর এবং  নমউনিটিিমূহ”, SDG-৬ “পনরষ্কোর পোনি এবং পযিঃনিষ্কোষর্” এবং SDG-৭ “িোশ্রযী এবং পনরেন্ন 

শনি” এর িোক্ি িম্প ণ যুি।  এর আন্ত-দক্ষি প্র ৃনতর  োরক্র্, এটো স্পষ্ট দয েিবোযু পনরবতণ ি দমো োক্বিোয এবং েিবোযু 

িহিশীি শহর ও িমোে গ্ক্ড দতোিোর দক্ষক্ি েিবোযু িহিশীি অব োেোক্মোর নবশোি িম্ভোবিো রক্যক্ে। দযক্হতু েিবোযু েনিত 

দকু্যণোক্গ্র ঘটিোগুক্িো পুরুষ এবং ধিী বযনিক্দর তুিিোয িোরী ও দনরদ্র্ক্দর উপর আিুপোনত  হোক্র দবনশ দিনতবোে  প্রভোব 

দফ্ক্ি; ফ্ক্ি অব োেোক্মোর িরবরোক্হর দক্ষক্ি নিঙ্গক্  মূিধোরোয আিো গুরুত্বপূর্ণ।  েিবোযু িহিশীি িয এমি গ্তোিুগ্নত  

অব োেোক্মোর  োরক্র্ িোরী ও পুরুক্ষরো দয দবুণিতোর িিুিীি হি তোর উদোহরর্ নিক্ে তুক্ি ধরো হক্যক্ে (িোরর্ী ৫ এ GCF 

দ্বোরো নেনিত  রো হক্যক্ে)। 

িোরর্ী ৫। নেনিএফ্ (GCF) দবুণিতো এবং পনরবতণ ক্ির িক্ষমতো - অব োেোক্মো এবং নিনমণত পনরক্বশ 

দ্যববিতা সিূহ  পলরবতব ননর জনয সেিতাসিূহ 

• পযণোপ্ত পনর োেোক্মোগ্ত (পোনি িরবরোহ, পযিঃনিষ্কোষর্, বিযো হক্ত 

িুরক্ষো, আবোিি, শনির বযবহোর, ইতযোনদ) িুক্যোক্গ্র অভোবগ্রস্থ 

মনহিোক্দর অিুপোত এবং িংিযো 

 

• অব োেোক্মো এবং নিনমণত পনরক্বক্শর ি শো এবং রক্ষর্োক্বক্ষক্র্ 

মনহিোক্দর ভূনম ো 

• িংনেষ্ট শ্রমবোেোক্র িোরী ও পুরুক্ষর অিুপোত এবং দপশোর ধরি  

• পযণোপ্ত অব োেোক্মোক্ত িমোি অযোক্েক্ির প্রেোর  রোর েিয িীনতমোিো 

এবং প্রোনতিোনি   োেোক্মো 

 

 

ধ্ীনর উিারকানজর ফনি প্রাণহালন ঘটনে। দনরদ্র্ এবং অরনক্ষত পনরবোরগুক্িোক্  (মনহিোরো প্রধোি এমি পনরবোরিমূহ, 

বযে ও অক্ষম বযনিরো িহ) দকু্যণোগ্পূর্ণ িমযগুক্িোক্ত অিযক্দর তুিিোয অক্ি  ধীর গ্নতক্ত উদ্ধোর  রোর প্রবর্তো দদিো যোয 

যোর ফ্ক্ি এক্দর দক্ষক্ি দবনশ প্রোর্হোনি ঘক্ট (এি. দ োক্টক্গ্োেো  ২০১১)। দ উ দ উ দযোগ্োক্যোক্গ্র যন্ত্র বো িবর পডোর ও 

দশোিোর িময িো িো োর  োরক্র্ আগ্োম িত ণ তো দপক্ত বযিণ হয।  

দ্যববিভানব লনলিবত ভবননর কারনণ বাল়েঘর হারাননা। এেোডোও, মনহিো প্রধোি পনরবোরিমূহ এবং দনরদ্র্রো িবক্েক্য দবনশ 

ক্ষনতগ্রস্ত হয  োরর্ তোক্দর বোনড িস্তোয নিনমণত এবং েরম আবহোওযোর পনরনস্থনত িহয  রোর েিয যক্িষ্ট শনিশোিী িয। 

তোরো আরও দবনশ অরনক্ষত হক্য পক্ড এবং িোধোরর্ত তোরো ক্ষনত  োটিক্য উেক্ত অক্ষম৷ 
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িাদ্য লনরাপত্তাহীনতা এবং দ্যলভব ে। মনহিোরো এবং নবক্শষ  ক্র, মনহিো গ্ৃহ তণ োরো, তোক্দর েোনহদোমত িোদয উৎপোদক্ির 

েিয েীনব ো নিভণ র  ৃনষর উপর নিভণ র  ক্র। তোরো িোধোরর্ত নিেু েনমক্ত বো িদীর তীক্র বৃনষ্ট নিভণ র  ৃনষ োে  ক্র। 

এই দক্ষতগুক্িো বিযোপ্রবর্ এিো োগুক্িোক্ত অবনস্থত হয এবং যিি বিযো হয তিি দনরদ্র্রো তোক্দর পনরবোরক্  িোদয িরবরোহ 

 রক্ত বযিণ হয এবং মোিনব  িোহোক্যযর আশ্রয নিক্ত হয। দীঘণোনযত িরোর ফ্ক্ি আনি োর দদশগুক্িোক্ত প্রোযই দনুভণ ক্ষ দদিো 

যোয। দনুভণ ক্ষ হি ধীরগ্নতর ঘোত  এবং িোরীক্দর মযণোদোহোনি ঘটোয। 

স্থ্ানীয় লনরাপত্তা এবং লনরাপত্তাজানি বযাঘাত। েিবোযু-িম্পন ণ ত নবপযণয দযমি বিযো, িরো বো দনুভণ ক্ষ স্থোিীয নিরোপত্তো 

িুরক্ষো েোক্ি নবঘ্ন ঘটোক্ত পোক্র, স্বোভোনব  িোমোনে  নিযন্ত্রর্ ও িুরক্ষোর ক্ষয ও ভোঙ্গক্ির  োরক্র্ িোরী ও নশশুরো িঙ্গীহীি, 

নবনেন্ন অিবো অিোি হক্য দযক্ত পোক্র। িোমোনে  িংহনতর অভোব নিনমণত এিো োযগুনিক্ত অক্ি  দবনশ অিুভূত হয এবং 

নবপযণক্যর িময দিো েি নবনভন্ন আশ্রয দিোুঁেোর  োরক্র্ দয িোমোিয িংহনত নবদযমোি তোও নবিীি হক্য দযক্ত পোক্র। 

অলনরাপদ্ আশ্রয়নকন্দ্র বা লশলবর।প্রো ৃনত  দকু্যণোক্গ্র পর, অিণনিনত  ও নিরোপত্তোেনিত েযোক্িক্ঞ্জর  োরক্র্ গ্ৃহস্থোনি ও 

েীনব ো উপোেণ ক্ির দোনযক্ত্ব িো ো িোরীক্দর অস্থোযীভোক্ব িোর্, আশ্রয এবং উপযুি েীবিযোপক্ির অবস্থোর দিোুঁক্ে েরম অনিরোপদ 

দপ্রক্ষোপক্ট নিক্য দযক্ত পোক্র, যো তোক্দর দশোষর্ ও মোিব পোেোক্রর িম্ভোবয িক্ক্ষয পনরর্ত  রক্ত পোক্র।  দযিব নবপযণয 

শোরীনর , িোমোনে  এবং অিণনিনত  নিরোপত্তোহীিতোয দভোগ্োয এবং িোরী ও নশশুক্দর উপর দিনতবোে  প্রভোব দফ্ক্ি, দিগুক্িোই 

মোিব পোেোক্রর েিয দোযী  োরর্গুক্িোর মক্ধয অিযতম।  

 

 এিব দবুণিতোর প্রনতনেযোয িমোধোি হওযো উনেত েিবোযু িহিশীি অব োেোক্মো যো নবক্শষভোক্ব মক্িোক্যোগ্ দদয বনহরোগ্ত 

আঘোক্তর নবপক্ক্ষ িোরীক্দর িহিশীিতো মেবুত  রোর উক্দ্দক্শয।    পনরক্বশ নিমণোক্র্র দযিব উক্দযোগ্ দকূ্যণোক্গ্র নবপদ হ্রোক্ির 

প্রনত িোরীক্দর দনৃষ্টভনঙ্গ এবং জ্ঞোিক্  নবক্বেিো  ক্রক্ে, তো িোরীক্দর দবূণিতো ঘুেোক্িোর েিয প্রভোবশোিী নহক্িক্ব প্রমোনর্ত 

হক্যক্ে। ( োেিো নগ্নিক্গ্ এবং অিযোিয ২০০৯).নিক্ম্ন এমিই ন েু উক্দ্দযোক্গ্র উক্েি  রো হক্যক্েিঃ   

1.  অবকাঠানিা উন্নয়ন নীলতর সিন্বয়,  া জিবায়য ও লিনঙ্গর িূিধ্ারার লনিয়তা কদ্য়। নিনমণত পনরক্বক্শর নভন্ন নবভোগ্ীয 

প্র ৃনতর  োরক্র্, িব নবভোগ্গুক্িোর িীনত উন্নযক্ির প্রনেযোয অংশগ্রহর্  রোটো গুরুত্বপূর্ণ যোক্ত িীনতগুক্িোর মক্ধয িোদশৃয 

বেোয িোক্ ।  এই  োরক্র্,  ির োনর নবভোক্গ্র মক্ধয অব োেোক্মো েনিত উন্নযি িীনতগুক্িোর মক্ধয এ টি পদ্ধনতগ্ত 

িমেয এবং েিবোযু ও নিঙ্গ নবক্বেিোর অন্তভুণ নিটি, েোতীয ও উপেোতীয পযণোক্য িমনেত িহিশীিতোর নিিযতোর েিয 

অক্ি  গুরুত্বপূর্ণ ।  

2.  অন্তভযব ি  দ্ািাননর লনয়ি ও িাননর উন্নয়ন। উন্নযিশীি দদক্শর নিমণোর্ নশক্ল্পর রক্যক্ে পনরবতণ িশীি ক্ষমতো, এবং এক্দর 

নিযক্মর স্তরগুক্িোও নভন্ন। তোই ন েু ন েু দক্ষক্ি, দোিোক্ির মোি দবুণি ন ংবো মোিিিত িয। এই  োেোক্মোগুক্িো নবশোি 

নবপযণযক্  িহয  রক্ত পোক্র িো। বনস্ত দিক্  শুরু  ক্র আটক্পৌক্র িম্প্রদোক্যর দোিোিগুক্িোক্ত দোিোক্ির দ োক্িো মোিদে 

প্রক্যোগ্  রো হযিো। দকু্যণোক্গ্র িময বনস্তগুক্িো প্রোযিই ধ্বক্ি পক্র।   নবনভন্ন দদক্শর উনেত দোিোক্ির নিযম ও মোক্ির 

মূিযোযি ও িংক্শোধি  রো যোক্ত উভয েিবোযু এবং নিক্ঙ্গর মূিধোরো অন্তভুণ ি িোক্ ।    নবনভন্ন পযণোক্য নিমণোতোক্দর 

স্বতন্ত্র িিদপি এবং নিমণোর্ ঠি োদোরক্দর পুর্িঃপ্রনশক্ষক্র্র প্রক্যোেি িো ক্ত পোক্র।  
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3.  সম্প্রদ্ানয়র জনয লিঙ্গ সংনবদ্নশীি আশ্রয় লনিবাণ।   প্রো ৃনত  দকু্যণোক্গ্ ক্ষনতগ্রস্ত মোিুষক্দর প্রক্যোেক্ির িময তোক্দর 

দিবো প্রদোক্ি আশ্রযস্থিগুনি অক্ি  গুরুত্বপূর্ণ।  আশ্রযস্থিগুক্িোর উনেত নিরোপত্তো নিনিত  রো এবং িোধোরর্ েীবিযোিোর 

মোক্ির প্রনত িমিীয হওযো যোক্ত দবুণিরো ন েুটো স্বনস্ত পোয।   নিঙ্গ-িংক্বদিশীি আশ্রযস্থিগুনি  এমিভোক্ব বতরী হওযো 

উনেত যোক্ত িোরী ও বোনি োরো নিরোপদ িোক্  এবং  িোধোরর্ প্রক্যোেিীয পনরক্িবোগুক্িো তোক্দর িোগ্োক্িই িোক্ ।  

4.  আগ্াি সতকব বাণী ও দ্যন বাগ্ বযবস্থ্াপনা ক াগ্ান াগ্  নিঙ্গ প্রনতনেযোশীি মোধযমগুক্িো তোক্দর নবনভন্ন েোনহদোর উপর 

নভনত্ত  ক্র পুরুষ এবংএবং িোরীক্দর আিোদোভোক্ব টোক্গ্ণট  রো অিুযোযী বোিোক্িো উনেত।  েিিোধোরর্ক্  প্রনশক্ষর্ দদওযো 

উনেত যোক্ত তোরো দকু্যণোগ্ বযবস্থোপিো িঠি ভোক্ব বুঝক্ত ও উপিনব্ধ  রক্ত পোক্র, আগ্োম িত ণ তো দরটিং বুঝক্ত পোক্র 

এবং আশ্রযস্থক্ির অবস্থোি েোিক্ত পোক্র যোক্ত তো দর োক্রর িময  োক্ে িোগ্োক্িো যোয।    ির োক্রর উনেত দবুণি 

িম্প্রদোযগুক্িোর িোক্ি  োে  রো যোক্ত তোক্দরক্  উন্নত  ক্র দতোিো যোয এবং নিক্ঙ্গর ধোরর্ো আগ্োম িত ণ বোর্ী প্রনেযোয 

ও েিবোযু তিয পনরক্িবোয অন্তভুণ ি  রো যোয।  

5.  নারীর েিতায়ন।   প্রক্তয  দদক্শর উনেত িমিণি প্রদোি োরী এ টি পনরক্বশ স্থোপি  রো যো িমস্ত স্তক্র নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্ 

ও িীনতনিধণোরক্র্ িোরীক্দর অনধ  অংশগ্রহর্ এবং স্বতন্ত্র অবদোিক্  উৎিোনহত  ক্র।   রুপোন্তর রর্  োযণেমগুক্িোর 

দীঘণক্মযোদী িক্ষয িো ো উনেত যোক্ত তো নিঙ্গ এবং িোমোনে  নিরোপত্তোেনিত প্রক্যোেি দমটোক্ত পোক্র, নিরোপত্তোর েোি 

িমৃদ্ধ  রক্ত পোক্র, অংশগ্রহর্ োরী িীনত ও িক্ষযিমূক্হর মোধযক্ম িোরীক্দর প্রক্তয  ধোক্প িনেয ও ক্ষমতোযি  রক্ত পোক্র, 

তোক্দর দিতৃত্ব ও প্রযুনিগ্ত দক্ষতোর নব োশ ঘটিক্য তোক্দর স্বী ৃনত নদক্ত পোক্র।  

 

 এই ধ্নরনণর উনদ্যাগ্গুনিা কীভানব GCF অবকাঠানিা এবং লনলিবত পলরনবনশ অন্তভযব ি করা হনয়নে তার উদ্াহরণ লননম্ন 

বণবনা করা হনয়নে।   

 এলিগুয়া এবং বারবযডার দ্ািান লবভানগ্ হালরনকননর প্রলতপনে FP১৩৩ সহনশীিতা ।   GCF এ টি শনিশোিী মোনট-

দিটরোি হস্তক্ক্ষপক্  িমিণি  রক্ে যোর মক্ধয রক্যক্ে "েিবোযু-নিক্রোধ  অতযোবশয  েিক্িবো এবং িম্প্রদোক্যর দোিোি, দোিোি 

নবভোক্গ্র মক্ধয েিবোযু নস্থনতস্থোপ তোর এবং অিণোযি বযবস্থোর মূিধোরো- রর্, এবং েিবোযু তিয পনরক্ষবোগুনির 

শনিশোিী রর্।"   প্র ল্পটির GAP নিনিত  ক্র দয িোরীরো শোিি  োেোক্মোক্ত েনডত আক্ে, তোক্দর িোক্ি বযোপ ভোক্ব 

পরোমশণ  রো হক্ে এবং প্র ল্পটির নিদ্ধোন্ত ও বোস্তবোযক্ি তোরো অংশগ্রহর্  রক্ে।   

SAP০০৮ বাংিানদ্নশর বনযাপ্রবণ অঞ্চিগুনিানত বলধ্বত সম্প্রদ্ায় জিবায়য পলরবতব ন প্রকে- বনযা (ECCCP-বনযা)।  এই 

প্র ক্ল্পর িক্ষয হক্িো বোংিোক্দক্শর বিযোপ্রবর্ এিো োয দনরদ্র্ ও প্রোনন্ত  েিক্গ্োিীর িহিশীিতো বৃনদ্ধ  রো।   অনধ  বিযো দনরদ্র্ 

পনরবোরগুক্িোক্ত দিনতবোে  প্রভোব দফ্ক্ি এবং তোক্দর পনরবোক্রর েিয পযণোপ্ত িোদয উৎপোদি  রোর ক্ষমতোক্  প্রভোনবত  ক্র৷  

এটি এ টি অনভক্যোেি প্র ক্ল্পর এ টি উদোহরর্ যো িম্প্রদোয-দিতৃত্বোধীি এবং নিঙ্গ-িংক্বদিশীি িমোধোিগুনিক্ত এ নিি 

িোক্ ।    প্র ল্পটি প্রধোিত বোেোই  রো এিো গুক্িোক্ত িোরী প্রধোি পনরবোরগুক্িোক্  অগ্রোনধ োর দদক্ব৷   
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2.2   কদ্শ িিূযায়ন  

 এটি িক্ষয  রো উনেত দয এই মূিযোযিগুনি দরূ দিক্  পনরেোনিত হক্যনেি এবং নিক্ে তোনি োভুি প্রোিনঙ্গ  নিঙ্গ এবং/অিবো 

মনহিো মন্ত্রর্োিযগুনির িোক্ি িরোিনর পরোমক্শণর িোক্ি েনডত নেি িো।   এটো হক্য িোক্   োরর্ ির োরী প্রনতিোক্ির িোক্ি 

েনডত হওযো অ োিীি হক্ব যতক্ষর্ িো দ োক্িো িুনিনদণষ্ট প্রস্তোব বো প্র ল্প নবক্বেিোধীি রক্যক্ে যো তোক্দর  োক্ে আগ্রহেি  

বো গুরুত্বপূর্ণ হক্ব।    এই িংস্থোগুনির িোক্ি েনডত হওযোর েিয GGC এবং AE-এর দনৃষ্টভনঙ্গ 3.5.2-এ উচ্চ স্তক্র বনর্ণত 

হক্যক্ে, এবং পনরনশষ্ট ৭-এ নবশদভোক্ব বর্ণিো  রো হক্যক্ে।  

2.2.1  তানজালনয়া 

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   

•  িোম্প্রদোনয  উন্নযি, নিঙ্গ ও নশশু মন্ত্রর্োিয (MCDGC) প্রধোি েোতীয দস্ট ক্হোল্ডোরক্দর িোক্ি িহক্যোনগ্তোয িীনত, 

দ ৌশি এবং নিক্দণ নশ োিমূহ প্রর্যক্ির মোধযক্ম - অিযিয আক্রো উক্দ্দক্শযর পোশোপোনশ - নিঙ্গ িমতো ও িযোযযতো প্রেোক্রর 

েিয প্রনতশ্রুনতবদ্ধ।  তোক্দর  োে নিঙ্গ উন্নযক্ির েিয েোতীয দ ৌশিটি দ্বোরো আবদ্ধ  (দয ইউিোইক্টে নরপোবনি  অফ্ 

তোিেোনিযো ২০০৫).  

•  দ ৌশিটি তোিেোনিযো দেক্ভিপক্মি নভশি ২০২৫, িোরী ও নিঙ্গ উন্নযি িীনত, এবং অিযোিয গুরুত্বপূর্ণ আন্তেণ োনত  

প্রনতশ্রুনতর উপর নভনত্ত  ক্র বতরী  রো হক্যক্ে।    দ ৌশিটির িিডো বতনরর িময, এই প্রনতশ্রুনতগুনির মক্ধয নমক্িনিযোম 

উন্নযক্ির িক্ষযগুক্িো অন্তভুণ ি নেি যো দট িই উন্নযি-িমনন্ধত িক্ষযগুনির দ্বোরো স্থোিোন্তোনরত  ক্র হক্যক্ে, যোর মক্ধয নিঙ্গ 

িমতোর িক্ক্ষয গ্ডো SDG ৫ রক্যক্ে৷   

•   SDG িক্ষয িম্পন ণ ত, প্রনতটি SDG-এর নবরুক্দ্ধ তোিেোনিযোর অগ্রগ্নতর এ টি ২০১৯ দস্বেোক্িবী পযণোক্িোেিো SDG৫-

এর নবরুক্দ্ধ নবক্শষভোক্ব ইনতবোে  অগ্রগ্নত তুক্ি ধক্র – এ টি শনিশোিী উৎপোদিশীি িোমোনে  নিরোপত্তো দিট  মণিূনের 

বোস্তবোযি িহ; দমোবোইি দফ্োি এবং গ্রোমীর্ নবদযুতোযক্ির বনধণত পনরির (যো গ্রোমীর্ েিিংিযোর মক্ধয আনিণ  ও 

অিণনিনত  অন্তভুণ নিক্  প্রোেোর  ক্রক্ে – মনহিো এবং মনহিো প্রধোি পনরবোরগুনি িহ); যুব ও িোরীর ক্ষমতোযি উক্দযোক্গ্র 

েিয স্থোিীয ির োর  তৃণ পক্ষ  তৃণ   রোেক্স্বর এ টি িক্ষযবস্তু পুিবণণ্টি; এবং িোরী উক্দযোিো দক্ষতোগুনি বোডোক্িোর েিয 

(আয ববষময  মোক্িোর নদক্ ) দবির োরী দিটক্রর  োযণেমগুক্িোর দ্বোরো দফ্ো োি বৃনদ্ধ িহ।  (দয ইউিোইক্টে নরপোবনি  

অফ্ তোিেোনিযো ২০১৯)   

•  দদক্শর নিঙ্গ-িিনন্ধত উক্দ্বগ্গুনির দমো োক্বিো এবং নিঙ্গ িমতোর অেণ িক্  ত্বরোনেত  রোর অঙ্গী োক্রর অংশ নহিোক্ব 

ির োর ২০০০ এবং ২০০৪ িোক্ি ১৯৭৭ িোক্ির িংনবধোিটি িংক্শোধি  ক্র েোতীয িংিদ এবং স্থোিীয  তৃণ পক্ষগুনিক্ত 

মনহিোক্দর অংশগ্রহি বৃনদ্ধ  ক্র।   

•  দদশ  তৃণ   অিুক্মোনদত অিযোিয গুরুত্বপূর্ণ আন্তেণ োনত  এবং আঞ্চনি  মোিবোনধ োর দনিিগুক্িোর মক্ধয রক্যক্ে িোরীর 

নবরুক্দ্ধ ি ি প্র োর ববষময দূর  রোর িক্িিি(CEDAW) এবং নিঙ্গ ও উন্নযি িংেোন্ত SADC দপ্রোক্টো ি।  (JICA 

২০১৬) ।  তক্ব, এটিও িক্ষ  রো গুরুত্বপূর্ণ দয ন েু আইক্ি (প্রিোগ্ত- এবং ধমীয আইিগুনি িহ) এবং CEDAW-
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দত ন েুটো দ্বন্দ্ব রক্যক্ে।   এটি িোরীর অনধ োর িংেোন্ত আইক্ির নবনভন্ন বযোিযোগুনির নদক্  পনরেোনিত  ক্র, যো িোরীর 

প্রনত ববষমযমূি  মক্িোভোক্বর দক্ষক্ি রূপোন্তরমূি  পনরবতণ িক্  বোধো দদয (িীক্ে আরও বযোিযো  রো হক্যক্ে)।   

জাতীয় লচে 

 তোিেোনিযো ০.৭১ দেোর িহ ২০২১ িোক্ি দেেোর গ্যোপ ইিক্েে (GGI) দেোক্রর পনরক্প্রনক্ষক্ত িোব-িোহোরোি আনি োর ৩৫ 

টি দদক্শর মক্ধয ১৩ তম স্থোক্ি রক্যক্ে। (১ এর দিরো িম্ভোবয দেোক্রর মক্ধয)।  দেোরটি অিুযোযী, দদক্শ পুরুষক্দর তুিিোয 

িোরীক্দর িমোি িুক্যোগ্ পোওযোর িম্ভোবিো ২৯ শতোংশ  ম।  GGI েোরটি দমৌনি  নবভোগ্ (অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোগ্, 

নশক্ষোগ্ত অেণ ি, স্বোস্থয এবং দবুঁক্ে িো ো এবং রোেনিনত  ক্ষমতোযি) অিুযোযী পনরমোপ  ক্র এবং রোেনিনত  ক্ষমতোযি 

নবভোক্গ্র দক্ষক্ি তোিেোনিযোর দেোর নেি িবণনিম্ন।  [৫ (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১)   

 তোিেোনিযো ২০১৯ িোক্ি নিঙ্গ ববষময িূেক্  (GII) ১৬২টি দদক্শর মক্ধয ১৪০ তম স্থোক্ি নেি৷ প্রেিি স্বোস্থয, ক্ষমতোযি 

এবং অিণনিনত   োযণ িোক্পর পনরিংিযোি এই িূেক্ র নভনত্ত প্রদোি  ক্র৷ তোিেোনিযোর দক্ষক্ি GII যণোনঙ্কং নিম্ননিনিত প্রধোি 

দমনিক্ের উপর নভনত্ত  ক্র  রো হক্যনেি: (UNDP ২০২০) :  

•  নবধোিিভো আিক্ির ৩৬.৯% মনহিো। 

•  তোক্দর পুরুষ িম ক্ষক্দর ১৬.৯% এর তুিিোয, ১২.০% প্রোপ্তবযে িোরী  মপক্ক্ষ এ টি মোধযনম  নেনগ্র িম্পন্ন 

 ক্রক্েি। 

•  প্রনত  ১০০,০০০ েীনবত নশশুর েক্ের দক্ষক্ি, ৫২৪ েি মনহিো গ্ভণ োবস্থো-িম্পন ণ ত  োরক্র্ মোরো যোয। 

•   িোরীর শ্রমবোেোক্র অংশগ্রহর্ ৭৯.৬%, দযিোক্ি পুরুক্ষর শ্রমবোেোক্র অংশগ্রহর্ ৮৭.৩ শতোংশ। 

 নবশ্ববযোংক্ র িোরী, বযবিো এবং আইি (WBL) ২০২২ িূে  তোিেোনিযোর রোেধোিী দোর এি িোিোক্মর পনরিংিযোক্ির উপর 

নবক্শষভোক্ব দনৃষ্ট নিবদ্ধ  ক্র। িোমনগ্র  িূেক্ র দরটিং ৮১.৩ (িম্ভোবয ১০০-এর মক্ধয) িহ, তোিেোনিযোক্  িমতোর দনৃষ্টক্ োর্ 

দিক্  নবক্শষ  ক্র গ্নতশীিতো,  মণক্ক্ষি এবং দবতক্ির নবভোক্গ্ ভোি  োে  রক্ে বক্ি মক্ি  রো হয।। অিযনদক্ , উক্দ্বক্গ্র 

গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিগুনির মক্ধয রক্যক্ে:  

•  নববোহ, দযিোক্ি গ্োহণ স্থয নিযণোতক্ির দমো োক্বিোর দক্ষক্ি বতণ মোক্ি দ োক্িো আইিিভো নবদযমোি দিই; এবং 

• িম্পদ, দযিোক্ি পুি ও  িযোক্দর তোক্দর নপতোমোতোর  োে দিক্ পোওযো িম্পনত্তর উত্তরোনধ োক্রর দক্ষক্ি িমোি অনধ োর 

দিই, এবং এ ইভোক্ব েীনবত নববোনহত পুরুষক্দর তুিিোয েীনবত নববোনহতো িোরীক্দর   উত্তরোনধ োর িম্পনত্তর িমোি 

অনধ োর দিই।  (নবশ্ববযোং  ২০২২)  

 এই িূে গুনি েোডোও, িোম্প্রনত  িোনহতয তোিেোনিযোর ন েু প্রধোি নিঙ্গ-িম্পন ণ ত দবুণিতোগুনিক্ ও তুক্ি ধক্রক্ে। দিগুনির 

মক্ধয রক্যক্ে: "িমক্যর অভোব ( োরর্ িোরীক্দর গ্ৃহস্থোনির  োক্ে অক্ি  িময বযয  রক্ত হয); নশক্ষোর অভোব; প্রেিনি  

স্বোক্স্থযর েোপ; িম্পক্দর এবং আনিণ  পনরক্িবোগুনিক্ত অযোক্েক্ির অভোব;  ৃনষর দক্ষক্ি - পুরুষ শ্রম এবং িোক্রর মক্তো 

ইিপুটগুনি দযোগ্োক্ির অভোব; নশক্ল্পোক্দযোক্গ্র দক্ষক্ি, এ টি  ঠিি আইনি ও নিযন্ত্র   োেোক্মো এবং বযবিোনয  উন্নযি দিবোগুনিক্ত 

অযোক্েক্ির অভোব; এবং িোংেৃনত  নিযমিমূহ যো গ্ৃহস্থোনির  োে- মণ এবং নশশুক্দর যত্ন দিওযোর দক্ষক্ি মনহিোক্দর ভূনম ো 
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দদক্ি  [৪ ( ইনদ্র্ি ২০১৮) ।  এই িমিযোগুনির মক্ধয অক্ি গুনি তোিেোনিযোর  নিঙ্গ আইি এবং িীনতগুনি  োযণ রভোক্ব 

বোস্তবোনযত িো হওযোর  োরক্র্ হয৷  উদোহরর্স্বরূপ - এবং GII িমিণি োরী পনরিংিযোি দ্বোরো নেনিত দয - িোরীরো,  

 মণিংস্থোক্ির দক্ষক্ি এিক্িো অিগ্রির, িমস্ত নশক্ষোগ্ত এবং দপশোগ্ত পনরিক্র পুরুষক্দর তুিিোয  ম উপোেণ ি  ক্র এবং 

পুরুষক্দর তুিিোয দব োর হওযোর িম্ভোবিো দবনশ। রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির দক্ষক্ি  ম GGI দেোক্রর  োরক্র্,   মনহিোরো 

এিিও ঊধ্বণতি পোবনি  গ্ভক্িণন্স পক্দ  ম প্রনতনিনধত্ব  রক্েি।  

তোিেোনিযোর নিঙ্গ িীনত এবং প্রনতশ্রুনতগুনির বোস্তবোযক্ির দক্ষক্ি প্রধোি বোধোগুনি হক্িো: "নিঙ্গ িিনন্ধত নবষযগুনিক্  অগ্রোনধ োর 

দদওযোর েিয িীনমত রোেনিনত  ইেো, এবং স্থোিীয দিতৃত্ব, স্থোিীয আইি প্রক্যোগ্ োরী িংস্থো এবং িোমনগ্র ভোক্ব স্থোিীয 

িম্প্রদোক্যর মক্ধয নিঙ্গ অনধ োর, আইি ও িীনত িম্পক্ ণ   ম িক্েতিতো; বোস্তবোযি পনর ল্পিোয নিঙ্গ অগ্রোনধ োক্রর অন্তভুণ নির 

অভোব, নবক্শষ  ক্র স্থোিীয ির োর পযণোক্য; মন্ত্রর্োিয এবং MCDGC-এর মক্ধয দেেোর দফ্ো োি পক্যক্ির িীনমত ক্ষমতো "  

(েযোি এবং  অিযোিয ২০১৬) 

2.2.2  দ্লেণ আলেকা 

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   

 িংনবধোি এবং আইিী িনির উপর নভনত্ত  ক্র, দনক্ষর্ আনি োক্  নিঙ্গ িমতোর নদ  দিক্  আনি ো মহোক্দক্শর দবশ 

প্রগ্নতশীি দদশ নহক্িক্ব নবক্বেিো  রো হয।    তো িক্েও, নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতো, এইেআইনভ, প্রিো ও ঐনতহয এবং 

বর্ণনবষক্মযর ঐনতহোনি  বযবস্থোিমূহ িহ দনক্ষর্ আনি োর দবশ  ক্য টি প্রধোি িমিযোগুনির দ্বোরো িোরীরো অিোমঞ্জিযপূর্ণভোক্ব 

প্রভোনবত হক্ে। (নবক্শষ  ক্র গ্রুপ এনরযোি অযোট, যো দেোরপূবণ ভোক্ব নভন্ন বক্র্ণর মনহিোক্দর এবং তোক্দর পনরবোরগুনিক্ –

– বযোপ ভোক্ব অিুন্নত অব োেোক্মো িহ গ্রোমীর্ এিো োগুনি, স্থোিোন্তনরত  ক্র)।   দোনরদ্র্য, অিণনিনত  ক্ষমতোযি, নবজ্ঞোি ও 

প্রযুনির অযোক্েি, দদক্শর নিঙ্গ যন্ত্রপোনতর দক্ষক্ি দক্ষতোর এবং িমেক্যর  অভোব হক্িো ন েু  োরর্ যো নিঙ্গ িমতোর নদক্  

দনক্ষর্ আনি োর অগ্রগ্নত িীনমত  ক্র।  

•  মনহিো, যুব এবং প্রনতবন্ধী বযনিক্দর নবভোগ্টি হি দনক্ষর্ আনি োর নিঙ্গ িংেোন্ত িমিযোগুনির দোনযক্ত্ব িো ো প্রধোি 

ির োনর িংস্থো।   এই ির োরী িংস্থোটি রোষ্ট্রপনতর অধীক্ি পক্র, এবং এটির িক্ষয হি িোরী, যুব  এবং প্রনতবন্ধী 

বযনিক্দর আিণ-িোমোনে  ক্ষমতোযি এবং অনধ োরগুনির প্রেোর  রো।   দনক্ষর্ আনি োর িমোক্ের ি ি দক্ষক্ি যোক্ত 

নিঙ্গ িমতো প্রক্যোগ্  রো হয তো নিনিত  রোর েিযও এটি বোধযতোমূি ।   

•  েোতীয নিঙ্গ িীনত  োেোক্মো (িযোশিোি দেেোর পনিনি দিমওযো ণ ) হক্িো আইক্ির প্রধোি অংশ যো নিঙ্গ মূিধোরোক্  

নিযন্ত্রর্  ক্র।   এই িীনত  োেোক্মোটি েোতীয নিঙ্গ িিনন্ধত  োযণেক্মর মোিদে এবং নিযমোবনি প্রনতিো  ক্র।   এটি 

এ টি নিঙ্গ িমতোর দ ৌশক্িরও নবশদ নববরর্ দদয এবং এটি  োযণ র  রোর েিয নিক্দণ নশ ো িীনতিমূহ নিধণোরর্  ক্র।   

িবক্েক্য তোৎপযণপূর্ণভোক্ব, িীনতটি বযোিযো  ক্র ন ভোক্ব দীঘণ ও মোঝোনর দমযোক্দ নিঙ্গ িযোযনবেোর এবং িমতোর পনরমোর্ 

নিধণোরর্  রো যোয।  
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•  দনক্ষর্ আনি ো ১৯৯৬ িোক্ির দনক্ষর্ আনি ো প্রেোতক্ন্ত্রর িংনবধোক্ির ১০৮ অধযোক্যর পনরক্প্রনক্ষক্ত, এ টি স্বোধীি 

িংনবনধবদ্ধ িংস্থো নিঙ্গ িমতো  নমশি (CGE) প্রনতিো  ক্রক্ে।   CGE-এর দোনযত্ব হি িংনবধোক্ি নিঙ্গ িমতো িংেোন্ত 

নবধোিগুনিক্  িমুন্নত রোিো।   

•  দদক্শ নিঙ্গ নভনত্ত  িনহংিতোর নবহুিংিয  মোমিোগুনি দমো োক্বিো  রোর েিয, ২০২০ িোক্ি দনক্ষর্ আনি ো দটুি নবদযমোি 

আইি িংক্শোধি  রোর দক্ষক্ি নতিটি নবি পোি  ক্রক্ে , ১৯৯৪ িোক্ির গ্োহণ স্থয িনহংিতো আইি (DVA) িং ১১৬ এবং 

২০০৭ িোক্ির দফ্ৌেদোনর আইি (ক্যৌি অপরোধ ও িম্পন ণ ত নবষয  আইি, িং ৩২) নতিটি িংক্শোধিী নিম্নরূপ:   

o অপরোধী ও অপরোধ িংনেষ্ট িংক্শোধিী নবি 

o  অপরোধী আইি (ক্যৌি অপরোধ এবং িংনেষ্ট নবষয ) িংক্শোধিী নবি 

o  গ্োহণ স্থয িনহংিতো িংক্শোধিী নবি  

 িংক্শোধিীগুনি ভুিক্ভোগ্ীক্দর আদোিক্ত উপনস্থত িো হক্যই অিিোইক্ি িুরক্ষো আক্দক্শর েিয আক্বদি  রোর অিুমনত দদয; 

এবং দিগুনি  ীভোক্ব অপরোধী, ভুিক্ভোগ্ী এবং িোক্ষীক্দর তিয পনরেোিিো  রো হয, দিইিোক্ি  ীভোক্ব দযৌি ভয, 

অেোেোর এবং অিযোিয িিিগুনি দমো োক্বিো  রো হয তো নিযন্ত্রর্  ক্র৷   

•  েোতীয আইিী উপ রক্র্র পোশোপোনশ দনক্ষর্ আনি ো দবশ  ক্য টি আন্তেণ োনত  েুনি এবং দপ্রোক্টো ক্ির স্বোক্ষর োরী, 

যোর মক্ধয রক্যক্ে CEDAW, আনি োয নিঙ্গ িমতো িংেোন্ত দিোক্িমি নেক্লোক্রশি (েিুোই ২০০৪), এবং SADC দপ্রোক্টো ি 

অি দেেোর অযোে দেক্ভিপক্মি (আগ্স্ট ২০০৮)।   

• দনক্ষর্ আনি ো ২০১৪ িোি দিক্  SDG ৫ িহ িব SDG গুনির িক্ষয অেণ ক্ি প্রনতশ্রুনতবদ্ধ।   ২০১৯ িোক্ির দস্বেোক্িবী 

পযণোক্িোেিোয এটি SDG ৫-এর এ টি  উক্েিক্যোগ্য অগ্রগ্নত তুক্ি ধক্রক্ে, যোর মক্ধয রক্যক্ে অল্পবযিী নববোহ হ্রোি, 

মোিব পোেোর দরূী রর্, নিঙ্গ িক্েতিতো  মণিূনের বৃনদ্ধ এবং নিঙ্গ প্রনশক্ষর্ ও িীনত বোস্তবোযক্ি অগ্রগ্নত।   

জাতীয় লচে 

 ০.৭৮ (িক্বণোচ্চ দেোর ১ এবং িবণনিম্ন দেোর ০) দেোর িহ ২০২১ িোক্ি দলোবোি দেেোর গ্যোপ ইিক্েক্ে ১৫৬ টি দদক্শর 

মক্ধয দনক্ষর্ আনি ো ১৮ তম স্থোক্ি রক্যক্ে। িোব-িোহোরোি আনি োর ৩৫টি দদক্শর মক্ধয তৃতীয স্থোক্ি রক্যক্ে দনক্ষর্ আনি ো। 

GGI ২০১৬ এর আক্গ্র দেোর ০.৭৬ দিক্  ২% বৃনদ্ধ দদনিক্যক্ে। এই ফ্িোফ্ি অিুিোক্র, পুরুষক্দর তুিিোয িোরীক্দর িমোি 

িুক্যোগ্ পোওযোর িম্ভোবিো ২২%  ম। অিণনিনত  অংশগ্রহর্ ও িুক্যোগ্ এবং নশক্ষোগ্ত অেণ ক্ির নবভোক্গ্ ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয 

দনক্ষর্ আনি ো যিোেক্ম ৯২ তম এবং ৬৯ তম স্থোক্ি রক্যক্ে।  (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১ । দনক্ষর্ আনি োর 

দক্ষক্ি দিরো নবভোগ্টি নেি রোেনিনত  ক্ষমতোযি, দযিোক্ি এটি ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয ১৪ তম স্থোক্ি নেি।  (ওযোল্ডণ  

ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১)   

 ২০১৯ িোক্ি, দনক্ষর্ আনি োর নিঙ্গ ববষময িূে  (GII) ০.৪০৬ নেি, ১৬২ টি দদক্শর মক্ধয ৯৩ তম স্থোক্ি। (UNDP 

২০২০) GII বিক্ত  প্রেিি স্বোস্থয, ক্ষমতোযি এবং অিণনিনত   মণ োক্ের পনরিংিযোি বযবহোর  ক্র নিঙ্গ ববষক্মযর গ্র্িো 

 রোক্  দবোঝোয। নতিটি স্বতন্ত্র মোিোগুনি নিম্নরূক্প নবভি  রো হক্যক্ে: (UNDP ২০২০):   

•  নবধোিিভো আিক্ির ৪৫.৩ শতোংশ িোরী;  
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•  তোক্দর পুরুষ িম ক্ষক্দর ৭৮.২% এর তুিিোয, ৭৫.০% প্রোপ্তবযে িোরী  মপক্ক্ষ এ টি মোধযনম  নেনগ্র িম্পন্ন  ক্রক্েি।  

•   প্রনত  ১০০,০০০ েীনবত নশশুর েক্ের দক্ষক্ি, ১১৯ েি মনহিো গ্ভণ োবস্থো-িম্পন ণ ত  োরক্র্ মোরো যোয। এবং  

•  িোরীর শ্রমবোেোক্র অংশগ্রহর্ ৪৯.৬%, দযিোক্ি পুরুক্ষর শ্রমবোেোক্র অংশগ্রহর্ ৬২.৭ শতোংশ।  

এেোডোও, নবশ্ববযোংক্ র িোরী, বযবিো এবং আইি নরক্পোক্টণ   (ওযোল্ডণ  বযোং  ২০২২)  দনক্ষর্ আনি ো িূেক্  ৮৮.১ দপক্যক্ে 

(িক্বণোচ্চ ১০০ এর মক্ধয)। দনক্ষর্ আনি োর দবনশরভোগ্ WBL িূে , দযমি গ্নতশীিতো,  মণক্ক্ষি, দবতি, নববোহ, উক্দযোিো 

এবং িম্পদ, উত্িোহেি  ফ্িোফ্ি নিক্দণশ  ক্র। উক্দ্বক্গ্র এই দটুি দক্ষি রক্যক্ে:    

•  অনভভোব ত্ব, প্রদত্ত নপতোমোতোর েুটির অভোব বো অপযণোপ্ত নবধোক্ির  োরক্র্ এবং  

•  দপিশি, নশশু যক্ত্নর  োরক্র্ েুটির িময োক্ি দপিশি প্রদোক্ির েিয অপযণোপ্ত নবধোক্ির  োরক্র্।  

2.2.3  ককলনয়া  

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   

•  দ নিযোর েোতীয নিঙ্গ মন্ত্র  হি দস্টট নেপোটণ ক্মি অফ্ দেেোর যো েিক্িবো, যুব ও নিঙ্গ মন্ত্রক্ র অধীক্ি পক্ড । 

মন্ত্রক্ র দোনযত্ব হি দেেোর িীনতর তেোবধোি  রো, িোরীর ক্ষমতোযি  মণিূনে বোস্তবোযি  রো, িমস্ত মন্ত্রর্োিয, নবভোগ্ 

এবং িংস্থোগুনিক্ত নিঙ্গ িমতোয িহোযতো  রো এবং নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতো িীনত ও  মণিনূেগুনি বতনর  রো। এই নবভোগ্টি 

নিঙ্গ  মণিূেী এবং উক্দযোগ্ বোস্তবোযক্ির দোনযক্ত্ব িো ো প্রনতিোি এবং মোিব িম্পক্দর িক্ষমতো নব োক্শরও আ োঙ্ক্ষো  ক্র, 

তোই এটি নিঙ্গ িমতো এবং িোরীর ক্ষমতোযক্ি (GEWE) অবদোি রোক্ি।   

•  দদক্শর িংনবধোি এবং অিযোিয আইনি উপ রর্ (২০১৯) এ নিঙ্গ িমতোর িীনতগুনি  োযণ র  রোর েিয নিঙ্গ ও 

উন্নযি িংেোন্ত েোতীয িীনতটি হি িবক্েক্য গুরুত্বপূর্ণ আইিী বোহি। িীনতটি িংনবধোক্ির িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ এবং িমতো 

ও ববষমযহীিতোর প্রেোর নিনিত  রোর েিয িমস্ত নিঙ্গ-িম্পন ণ ত আইি ও িীনতর িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ  ক্র। এেোডোও, 

গ্োহণ স্থয িনহংিতোর নবরুক্দ্ধ িুরক্ষো (PADV) আইি ২০১৫  োযণ র  রোর েিয নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতো প্রনতক্রোধ ও 

প্রনতনেযো েোিোক্ত প্রনবধোি বতনর  রক্ত এবং নিযমগুনি প্রস্তোব  রোর েিয  োউনি স্তক্র ওযোন ণ ং দিগুনিও গ্েি  রো 

হক্যনেি।  

• এই িম্পন ণ ত এ টি িীনত “িোরীর দযৌিোঙ্গক্েদ নিমূণক্ির(FGM) েিয েোতীয িীনত” FGM (২০০৯ িোক্ি) বতনর  রো 

হক্যনেি৷ FGM নিমূণি  রোর েিয, িীনতটি নশক্ষো, স্বোস্থয, নিরোপত্তো, এবং িযোযনবেোর দিটক্রর মোধযক্ম দমো োক্বিো  রোর 

েিয বহু-ক্ক্ষক্ির পদ্ধনতর পরোমশণ নদক্যক্ে৷   

•  দ নিযো নিঙ্গ িমতো অেণ ি  রোর েিয CEDAW িহ নবনভন্ন আন্তেণ োনত  এবং আঞ্চনি  মোিবোনধ োর এবং নিঙ্গ 

িক্িিক্ি স্বোক্ষর  ক্রক্ে। দ নিযোর নিঙ্গ  মণিূেীগুনি িমস্ত দ নিযোর স্বতন্ত্র নিঙ্গ প্রক্যোেিীযতোগুনি দমটোক্ত এবং দদশটিক্  

দট িই উন্নযি িক্ষযমোিোযুি এক্েেো ২০৩০ এবং এক্েেো ২০৬৩ এর প্রনতশ্রুনত পূরক্র্ িহোযতো  রোর েিয নেেোইি 

 রো হক্যক্ে। প্রনতশ্রুনতগুনিক্  েোতীয নিঙ্গ দ ৌশিগ্ত পনর ল্পিো ২০১৮-২০২২-এ উপস্থোপি  রো হক্যক্ে, যো এগুনি 

অেণ ক্ির েিয এ টি দরোেমযোপ বতনর  ক্র।    
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জাতীয় লচে 

 ২০২১ িোক্িক্ নিযোর GGI দেোর নেি ০.৬৯২, যো  ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয ৯৫ তম স্থোক্ি রক্যক্ে। এটি আক্গ্র যণোনঙ্কংক্যর 

দেক্য ১৪-পক্যক্ির উন্ননত, যো ইনঙ্গত  ক্র দয দদশটি ইনতবোে  পনরবতণ ি  রক্ে। দ নিযোর নিঙ্গ বযবধোিটি নশক্ষোগ্ত অেণ ি 

এবং রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির নবভোক্গ্ িবক্েক্য নবসৃ্তত নেি, দযিোক্ি এটি ১৫৬টি দদক্শর মক্ধয যিোেক্ম ১২৬তম এবং ৭৯ 

তম স্থোি দপক্যক্ে  (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১) । এটির দিরো নিঙ্গ িমতো অেণ িটি নেি "স্বোস্থয এবং দবুঁক্ে িো োর" 

নবভোক্গ্, দযিোক্ি এটি ১৫৬টি দদক্শর মক্ধয ৬০তম স্থোি দপক্যক্ে।  (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১) । যোইক্হো , 

দ নিযোর GGI, , িোব-িোহোরোি আনি োি দদশগুনির িংিযোগ্নরি দিক্  নপনেক্য রক্যক্ে, যনদও এটি উত্িোহেি  দয এটি 

নিঙ্গ ববষময বন্ধ  রোর দক্ষক্ি বৃনদ্ধ পোক্ে।   UNDP দোরো প্র োনশত ২০১০ এর নিঙ্গ ববষময িূে  (GII) অিুিোক্র, দ নিযো 

০.৫১৮ দেোর িহ ১৬২ টি দদক্শর মক্ধয ১২৬ তম স্থোক্ি রক্যক্ে।  (UNDP ২০২০)  UNDP ২০২০ HDI িমীক্ষো অিুিোক্র 

GII-এর প্রক্যোেিীয উপোদোিগুনি নিম্নরূপ:  

 

•  নবধোিিভো আিক্ির ২৩.২ শতোংশ মনহিো;  

•  তোক্দর পুরুষ িম ক্ষক্দর ৩৭.৩% এর তুিিোয, ১৯.৮% প্রোপ্তবযে িোরী  মপক্ক্ষ এ টি মোধযনম  নেনগ্র িম্পন্ন 

 ক্রক্েি।  

•  প্রনত  ১০০,০০০ েীনবত নশশুর েক্ের দক্ষক্ি, ৩৪২ েি মনহিো গ্ভণ োবস্থো-িম্পন ণ ত  োরক্র্ মোরো যোয।; এবং  

•  িোরীর শ্রমবোেোক্র অংশগ্রহর্ ৭২.১%, দযিোক্ি পুরুক্ষর শ্রমবোেোক্র অংশগ্রহর্ ৭৭.৩ শতোংশ।  

 গ্ক্ড এবং অিযোিয িোব-িোহোরোি আনি োি দদশগুনির তুিিোয, মনহিোক্দর রোেনিনত  অংশগ্রহক্র্র দক্ষক্ি এিিও উক্েিক্যোগ্য 

নিঙ্গ ববষময রক্যক্ে।  

 নবশ্ববযোংক্ র িোরী, বযবিো এবং আইি (WBL) ২০২২ িূে  দ নিযোক্  ৮০.৬ দরটিং দদয (িক্বণোচ্চ ১০০ এরমক্ধয)। 

দ নিযোর দবনশরভোগ্ WBL িূে িমূহ, দযমি গ্নতশীিতো,  মণক্ক্ষি, দবতি, নববোহ, িবই ১০০ দেোর  ক্রক্ে। যোইক্হো , 

নপতোমোতো এবং উক্দযোিো িম্পন ণ ত উক্দ্বগ্ বেোয রক্যক্ে।   

• অনভভোব ত্ব, অপযণোপ্ত নবধোক্ির  োরক্র্ দবতিযুি মোতৃত্ব-নপতৃত্ব োিীি অব োশ বো মোতৃত্ব োিীি িুনবধোর অভোব। পুরুক্ষরো 

নপতৃত্ব োিীি অব োশ পোয িো। এবং  

• নশক্ল্পোক্দযোগ্, দযিোক্ি িোরীরো  ৃনতত্ব পোওযোর দক্ষক্ি ববষক্মযর িিুিীি হয এবং তোরো পুরুষক্দর মক্তো এ ইভোক্ব তোক্দর 

বযবিো নিবন্ধি  রক্ত পোক্র িো।   

2.2.4 ভারত  

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   
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• দনক্ষর্ এনশযোর দবনশরভোগ্ দদক্শর মক্তো – ভোরত - এিিও পনরবোর, নবদযোিয এবং  মণক্ক্ষক্ি বযোপ ভোক্ব নিঙ্গ ববষক্মযর 

িিুিীি হয। যনদও ভোরক্ত ২০০৬ িোক্ির বোিযনববোহ নিক্ষধোজ্ঞো আইক্ির  োরক্র্ বোিযনববোহ িোমোিয হ্রোি দপক্যক্ে বক্ি 

েোিো দগ্ক্ে, তক্ব ভোরক্ত এিিও নবশ্ববযোপী বোিযনববোক্হর িংিযো িবক্েক্য দবনশ বক্ি েোিো দগ্ক্ে } (OECD ২০১৪)।  

• ভোরক্ত মনহিো ও নশশু উন্নযি মন্ত্রিোিয হি দদক্শর নিঙ্গ ববষময দমো োক্বিো  ক্র এমি িীনতগুনি অগ্রির  রোর েিয 

প্রধোি ির োরী প্রনতিোি। এর িক্ষয হি এ টি  োযণ র  োেোক্মো বতনর  রো যোক্ত িীনত,  মণিূেী এবং অিুশীিিগুনি 

নব োক্শর প্রনেযো িনেয  রো যোয, যো ি ি স্তক্রর মনহিোক্দর েিয িমোি অনধ োর এবং িুক্যোগ্ নিনিত  ক্র। 

• ভোরতীয িংনবধোি ভোরক্তর অভযন্তক্র ি ি বযনির িমতো নিনিত  ক্র; এটি নিক্ঙ্গর নভনত্তক্ত রোষ্ট্র  তৃণ   ববষমযক্ ও 

নিনষদ্ধ  ক্র। ২০০১ িোক্ি, িোরীর ক্ষমতোযক্ির েিয েোতীয িীনত (NPEW), প্রর্যি  রো হক্যনেি এবং এটি যিোযি 

িীনতর নবধোি এবং দ ৌশি িহ মনহিোক্দর অগ্রগ্নত, উন্নযি এবং ক্ষমতোযক্ির েিয এ টি বযোপ  প্রগ্নতশীি িীনত 

নিধণোরর্  ক্রক্ে।  

• যনদও িংনবধোি অ-নবষক্মযর প্রনতশ্রুনত দদয, দবনশরভোগ্ দক্ষক্ি এটি রোষ্ট্র  তৃণ   অপবযবহৃত হয। অ-রোষ্ট্রীয দিতোগ্র্ 

 তৃণ   নিঙ্গ ববষক্মযর হোত দিক্  িোধোরর্ বযনিক্দর রক্ষো  রোর েিয আইি অপযণোপ্ত। এেোডোও, ভোরক্তর অনধ োংশ 

প্রনতিোি (ক্বির োনর বো ির োনর) িোংেৃনত  এবং ঐনতহযগ্ত ববষমযমূি  িীনতর উপর নিভণ র  ক্র।  ক্য টি প্রনতিোি 

নিঙ্গ িিনন্ধত নবষক্য ইনতবোে  পনরবতণ িক্  তোক্দর অন্তগ্ণত  ক্র প্রনতিোিগুক্িোক্  আধুনি ী রর্  ক্রক্ে।  

• ফ্িস্বরূপ, SDG ৫ -এর মক্তো নিঙ্গ-নভনত্ত  িক্ষযগুনির দিক্  ভোরক্তর অেণ িিমূহ িীক্ে রক্যক্ে। উদোহরর্স্বরূপ, ২০১৯ 

িোক্ির দস্বেোক্িবী পযণোক্িোেিো, নিঙ্গ িমতোর দ োক্িো অগ্রগ্নত দদিোযনি। ভোরত এিিও শ্রমশনিক্ত পুরুষ ও মনহিোর 

অিুপোক্তর ববষময নিক্য েযোক্িক্ঞ্জর িিুিীি হক্ে। িোরী ও পুরুক্ষর গ্ড নশক্ষো বেক্রর বযবধোক্ির দ োক্িো পনরবতণ ি হযনি 

এবং েোতীয িংিক্দ আিি িংিযোর দক্ষক্ি দ োক্িো উন্ননত হযনি। িোমনগ্র ভোক্ব, SDG ৫ িক্ষযমোিো অেণ ক্ির দক্ষক্ি 

ভোরক্তর অগ্রগ্নত স্থনবর হক্য পক্ডক্ে। 

• দবশ  ক্য টি প্রনতক্বদি ইনঙ্গত  ক্র দয ভোরক্ত নিঙ্গ ববষময দমো োক্বিো  রোর েিয এবং দদক্শ নিঙ্গ িমতো অেণ িক্  

ত্বরোনেত  রোর েিয পযণোপ্ত আইক্ির অভোব রক্যক্ে (ইউনিক্িফ্, WB এবং ILO)। যনদও দদশটি CEDAW এবং অিযোিয 

আন্তেণ োনত  মোিবোনধ োর দনিি অিুক্মোদি  ক্রক্ে।  

জাতীয় লচে 

২০২১ িোক্ি ভোরক্তর GGI নেি ০.৬২৫ (িক্বণোত্তম দেোর ১ এবং িবণনিম্ন ০) ১৫৬টি দদক্শর মক্ধয ১৪০ িবক্র। দনক্ষর্ 

এনশযোয, ভোরত ৮টি দদক্শর মক্ধয ৬ি স্থোক্ি রক্যক্ে। দেোর দদিোয দয িোরীক্দর পুরুষক্দর মক্তো এ ই িুক্যোগ্ পোওযোর 

িম্ভোবিো ৩৭.৫%  ম। স্বোস্থয ও দবুঁক্ে িো ো, এবং অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোক্গ্র দক্ষক্ি ভোরক্তর নিঙ্গ বযবধোি িবক্েক্য 

দবনশ নেি, ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয যিোেক্ম ১৫৫ তম এবং ১৫১ তম (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১) ৭7] রোেনিনত  

ক্ষমতোযক্ির পনরক্প্রনক্ষক্ত, এটি ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয ৫৭ তম স্থোক্ি রক্যক্ে (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১), এটির 

িক্বণোত্তম পনরমোপ েোরটি নবভোক্গ্র মক্ধয।  

ভোরক্তর নিঙ্গ ববষময িূে  (GII) ২০১৯ িোক্ি ০.৪৮৮ নেি, যো ১৬২ টি দদক্শর মক্ধয ১২৩ তম স্থোক্ি রক্যক্ে (UNDP 

২০২০)। দযই মূি পনরিংিযোিগুনি এই ফ্িোফ্িটি েোনিক্যক্ে তোর মক্ধয রক্যক্ে (UNDP ২০২০)  
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• ১৩.৫% িংিদীয আিি িোরীক্দর দিক্ি। 

• ২৭.৭.০% প্রোপ্তবযে মনহিোরো মোধযনম  নশক্ষো পযণন্ত দপৌুঁেোি, দযিোক্ি  পুরুক্ষর িংিযো ৪৭.০ শতোংশ। 

• প্রনত ১০০,০০০ েি নশশুর েক্ের েিয, ১৩৩ েি মনহিো গ্ভণ েনিত িমিযোর  োরক্র্ মোরো যোি; 

• শ্রমবোেোক্র িোরীক্দর অংশগ্রহর্ পুরুষক্দর ৭৬.১% এর তুিিোয ২০.৫ শতোংশ। 

নবশ্ববযোংক্ র িোরী, বযবিো এবং আইি (WBL) ২০২২ িূে  ভোরতক্  ৭৪.৪ দরটিং দদয (িম্ভোবয ১০০র মক্ধয)। ভোরত 

েিোক্ফ্রো,  মণক্ক্ষি এবং নববোক্হর দক্ষক্ি ভোি  ফ্িোফ্ি প্রদশণি  ক্র। উক্দ্বক্গ্র দক্ষিগুনির মক্ধয দবতি, এবং অনভভোব ত্ব 

অন্তভুণ ি:   

• দবতি, দযিোক্ি ন েু নশল্প দযমি িনি এবং উত্পোদি  োরিোিোর আইি রক্যক্ে দযগুক্িো মনহিোক্দর নবরুক্দ্ধ ববষমযমূি  

(ক্যমি িনি আইি ১৯৫২)। উপরন্তু, দয আইিগুনি আক্ে তো নিক্যোগ্ োরীক্দর িমোি  োক্ের েিয িমোি পোনরশ্রনম  

দদওযোর আক্দশ দদয িো। 

• অনভভোব ত্ব, দযিোক্ি নপতোক্দর েিয দ োি দবতিভুি েুটি দিই বো অনভভোব ক্দর দবতিভুি েুটি দিই।  দিুঃক্ির নবষয, 

আইিটি গ্ভণ বতী মনহিোক্দর বরিোস্ত  রোক্ ও নিনষদ্ধ  ক্র িো।  

আরও নবসৃ্ততভোক্ব বিো যোয, ভোরত গুরুতর ধষণর্ মোমিো এবং নিঙ্গ িম্পন ণ ত গ্ৃহস্থনির িনহংি নবষযগুনির মুক্িোমুনি হয। 

নবেোক্র ভুিভুনগ্র িযোযনবেোর পোওযোর প্রনেযো দবুণি এবং নিঙ্গ প্রনতনেযোশীি আইিী  োেোক্মোক্  শনিশোিী  রক্ত ও িোমোনে  

প্রনতিোিগুনিক্ত নিঙ্গক্  মূিধোরোয আিক্ত দদশটির যক্িষ্ট িমিণি প্রক্যোেি। 

2.2.5 িরনকা 

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   

• নমনিনি দদ িো ফ্যোনমনি, দদ িো িনিদোনরনত, দদ ইগ্োিোইত এত দ ুদেক্ভিপক্মি দিোশোি (MFSEDS) পনরবোর, িোরীর 

অনধ োর, িমতো এবং নিঙ্গ িম্পন ণ ত ির োনর িীনতগুনির প্রস্তুনত, প্রেোর, িমেয এবং বোস্তবোযক্ির েিয দোনযত্বপ্রোপ্ত। 

এর শোিোর অধীক্ি, এি’ আক্েক্ন্স েু দেক্ভিপক্মি দিোশোি (ADS) এবং এন্ত্রোইদ িযোশিোি দোনরদ্র্য নবক্মোেক্ির মক্তো 

উন্নযি প্র ক্ল্পর মোধযক্ম মনহিোক্দর অনধ োর প্রেোর  ক্র। 

• মরক্কো ির োর ১৯৯৩ িোক্ি CEDAW অিুক্মোদি  ক্রক্ে এবং ১৯৯৫ িোক্ি এ টি েোতীয নিঙ্গ িীনত বতনর  রক্ত 

প্রনতশ্রুনতবদ্ধ। ২০০২ িোক্ি এ টি নিঙ্গ প্রনতনেযোশীি বোক্েট গ্ৃহীত হক্যনেি এবং অিণ, নশক্ষো ও  ৃনষ মন্ত্রর্োিক্য এটি 

েোিু  রো হক্যনেি।  

• মরক্কো  তৃণ   গ্ৃহীত আইনি িংেোক্রর মক্ধয রক্যক্ে ২০১১ িোক্ির িংনবধোি িংেোর এবং িোংনবধোনি  নবধোি বোস্তবোযক্ির 

েিয পরবতী বেব আইি; িমতোর েিয দটুি ির োরী পনর ল্পিো (ই রোম ১ এবং ২) নমনিনি দদ িো ফ্যোনমনি, দদ িো 

িনিদোনরনত, দদ ইগ্োিোইত এত দ ুদেক্ভিপক্মি দিোশোি (MFSEDS) (ভ্রোতৃত্ব, িমতো এবং িোমোনে  উন্ননত মন্ত্রর্োিয) 

(MFSEDS) দ্বোরো িমনেত; এবং নিঙ্গ-িংক্বদিশীি বোক্েট প্রনেযো (GSB) অিণ মন্ত্রর্োিক্যর পনরেোনিত।  
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• ২০১৪ িোক্ি, PGE ১ এর(ির োনর িমতো পনর ল্পিো) বোস্তবোযি পযণক্বক্ষক্র্র েিয এ টি আন্তিঃমন্ত্রর্োিয িমতো  নমশি 

প্রনতনিত হক্যনেি। এটি  রোর েিয,  নমশি মনহিোক্দর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো িংেোন্ত দুটি েোতীয পযণক্বক্ষর্ দ ন্দ্র বতনর 

 ক্রক্ে (VAW), এবং িোংনবধোনি  নবধোিগুনি বোস্তবোযক্ির েিয আইি প্রর্যি  ক্রক্ে, পোশোপোনশ VAW এর নবরুক্দ্ধ 

িডোই  রোর েিয এ টি নবি পোশ  ক্রক্ে।  

• যনদও উপক্রর প্রক্েষ্টোগুনি নিঙ্গ ববষময এবং গ্তোিুগ্নত  নিঙ্গ ভূনম ো এবং দোনযত্বগুনিক্  স্থোযী  রক্ত পোনরবোনর , 

দেনবনধ এবং িোমোনে  নিযমগুনির উপর িোমোিয প্রভোব নবস্তোর  ক্রক্ে। মরক্কো নিঙ্গ নভনত্ত  িনহংিতোর উচ্চ প্রক্ োপ 

অিুভব  ক্র েক্িক্ে (USAID২০১৮) )। 

• পোনরবোনর  দ োে " দি দ োে নে িো ফ্যোনমনিযো" যো ধমীয অিুশোিক্ির উপর নভনত্ত  ক্র নববোহ, নববোহনবক্েদ, িন্তোক্ির 

দহফ্োেত এবং অনভভোব ত্ব, উত্তরোনধ োর এবং বববোনহ  িম্পনত্ত নিযন্ত্রর্  ক্র। তোই, আদোিক্তর নবেোর ক্দর ধমীয 

গ্রক্ন্থর নিেস্ব বযোিযোর উপর নভনত্ত  ক্র উক্েিক্যোগ্য ক্ষমতো এবং নবেক্ষর্তো রক্যক্ে। "ক্ি দ োে নে দি দপিোি" ধষণর্, 

পনততোবৃনত্ত, অনবধ দযৌি িম্প ণ  এবং গ্ভণ পোত িহ GBV িম্পন ণ ত নবষযগুনির িিক্ন্ধ আক্িোেিো  ক্র৷ যোইক্হো , ধমণ 

এবং িমোে িোরীক্দর স্বোধীিতোর উপর নবনধনিক্ষধ আক্রোপ  ক্র। এর মক্ধয রক্যক্ে অনববোনহত বযনিক্দর মক্ধয দযৌি 

িম্প ণ , যো অনবধ বক্ি নবক্বনেত হয। গ্ভণ পোত এ টি অপরোধ (যনদ িো এ েি মোক্যর েীবি রক্ষোর েিয প্রক্যোেিীয 

বক্ি মক্ি  রো হয) এবং বববোনহ  ধষণর্ক্  অপরোধ নহক্িক্ব গ্র্য  রো হয িো (USAID ২০১৮)। 

• আইনি  োেোক্মোর িোক্ি ধমীয রীনতিীনত এবং িংেৃনতর দ্বন্দ্ব, পোশোপোনশ নিঙ্গ িম্পন ণ ত প্রধোি নবষযগুক্িো এবং নবনভন্ন 

মন্ত্রী দপ্তক্রর মক্ধয িমেক্যর অভোব মরক্কোক্ত নিঙ্গ িমতো অেণ ক্ির প্রক্েষ্টোক্  েযোক্িঞ্জ  ক্র েক্িক্ে। 

জাতীয় লচে 

২০২১ িোক্ি মরক্কোর GGI নেি ০.৬১২ (িক্বণোত্তম দেোর ১ এবং িবণনিম্ন ০) এটি নবশ্ববযোপী ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয ১৪৪ 

তম স্থোক্ি রক্যক্ে। মধযপ্রোেয এবং উত্তর আনি োর ১৯ টি দদক্শর মক্ধয এটি ১২ তম স্থোক্ি রক্যক্ে৷ দেোরটি দদিোয দয 

পুরুষক্দর তুনিিোয িোরীক্দর িমোি িুক্যোগ্ পোওযোর িম্ভোবিো ৩৮.৮%  ম। অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোক্গ্র পোশোপোনশ 

স্বোস্থয এবং দবুঁক্ে িো োর দক্ষক্ি মরক্কোর নিঙ্গ বযবধোি িবক্েক্য দবনশ নেি, ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয যিোেক্ম ১৪৮ তম এবং 

১৩৯ তম (ওযোল্ডণ  ই ক্িোনম  দফ্োরোম ২০২১) ।  রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ি, মরক্কো ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয ১১৩ তম স্থোক্ি 

রক্যক্ে, যো অিযোিয িমস্ত নবভোক্গ্র মক্ধয দিরো ফ্িোফ্ি।   

অনধ ন্তু, মরক্কোর নিঙ্গ ববষময িূে  (GII) ২০১৯ িোক্ি ০.৪৫৪ নেি, যো ১৬২টি দদক্শর মক্ধয ১১১ তম স্থোক্ি রক্যক্ে 

(UNDP ২০২০)। GII প্রেিি স্বোস্থয, ক্ষমতোযি, এবং অিণনিনত   োযণ িোক্পর পনরিংিযোি দিক্  গ্র্িো  রো নিঙ্গ নভনত্ত  

ববষমযক্  দবোঝোয।  নতিটি পৃি  মোিো নিম্নরূপ নবভি  রো হয:  

• ১৮.৪% িংিদীয আিি িোরীক্দর দিক্ি; 

• ২৯.১% প্রোপ্তবযে মনহিোরো মোধযনম  নশক্ষো পযণন্ত দপৌুঁেোি, দযিোক্ি  পুরুক্ষর িংিযো ৩৬.০ শতোংশ।  

• প্রনত ১০০,০০০ েি নশশু েক্ের েিয, ৭০ েি মনহিো গ্ভণ েনিত িমিযোর  োরক্র্ মোরো যোি; 

• শ্রমবোেোক্র িোরীক্দর অংশগ্রহর্ পুরুষক্দর ৭০.১ ভোক্গ্র তুিিোয ২১.৫ শতোংশ। 
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নবশ্ববযোংক্ র িোরী, বযবিো এবং আইি (WBL) ২০২২ িূে  মরকক্  ৭৫.৬ দরটিং দদয (িম্ভোবয ১০০র মক্ধয)। মরক্কোর 

দবনশরভোগ্ WBL িূে , দযমি গ্নতশীিতো,  মণক্ক্ষি এবং উক্দযোিো নিঙ্গ িমতোর পনরক্প্রনক্ষক্ত ভোি নবক্বনেত হয। যোইক্হো , 

দবতি এবং িম্পক্দর িূে গুনি হি: 

• দবতি, দযিোক্ি এমি ন েু িোত রক্যক্ে দযগুনিক্  দদশটি মনহিোক্দর  োে  রোর েিয নবপজ্জি  নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  ক্রক্ে 

এবং এর মক্ধয উদোহরর্ নহিোক্ব রক্যক্ে দ োে েু িযোক্ভি, আটণ  ১৭৯ এবং ১৭৮ এর উপর নভনত্ত  ক্র।  

• িম্পদ, দযিোক্ি েীনবত মনহিোক্দর পুরুক্ষর মত মৃত স্বোমীর িম্পনত্তর উত্তরোনধ োর দিই, এবং পুি এবং  িযোক্দরও তোক্দর 

নপতোমোতোর  োে দিক্  উত্তরোনধ োর পোওযোর এ ই অনধ োর দিই।  আইিটি অআনিণ  িম্পক্দর েিয মূিযোযি প্রদোি 

 ক্র িো যো িোরীক্দর েিয অিুনবধোেি । 

2.2.6 পালকস্তান 

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকেগুলির সেি পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব।   

• পোন স্তোক্ি িোরীক্দর অবস্থো তোক্দর িোমোনে  ও অিণনিনত  দশ্রর্ী, দভৌগ্নি  অঞ্চি, পোশোপোনশ শহুক্র ও গ্রোমীর্ পনরক্বক্শর 

মক্ধয বযোপ ভোক্ব পনরবতণ িশীি। অিম নব োশ এবং িোমোনে  গ্েিগুনি দিক্  আরও অনিতযতো দদিো দদয। দফ্েোক্রি 

ির োর স্তক্র, নিঙ্গ উন্নযক্ির নবষযগুনি মোিবোনধ োর মন্ত্রর্োিক্যর অধীক্ি এবং িযোশিোি  নমশি অি দয স্টযোটোি অফ্ 

উইক্মক্ির (NCSW)-এর আওতোয পক্ড৷ িোম্প্রনত টি এ টি িংনবনধবদ্ধ িংস্থো যো ২০০০ িোক্ি দবইনেং দে ক্িক্রশি 

এে প্ল্যোটফ্মণ ফ্র অযো শি ১৯৯৫ এর প্রনতশ্রুনত নহক্িক্ব এবং ১৯৯৮ িোক্ির মনহিোক্দর েিয িযোশিোি অযো শি 

(NPA) এর প্রনতশ্রুনত নহিোক্ব প্রনতনিত হক্যনেি।   NCSW -এর েূডোন্ত দোনযত্বগুনি হি িোরীর উন্নযি এবং নিঙ্গ 

িমতোর েিয িীনত ও  মণিূনেিমূহ প্রেোর  রো।  

• পোন স্তোি CEDAW-এর এ টি স্বোক্ষর োরী এবং, ২০১৬ িোক্ি, এটি এ টি িবণিিত েোতীয পনরষক্দর দরক্েোনিউশক্ির 

মোধযক্ম নিেস্ব েোতীয উন্নযি এক্েেো নহিোক্ব SDG গুনিগ্রহর্  ক্রক্ে। যোইক্হো , এই প্রনতশ্রুনতগুনি িক্েও, নিঙ্গ িমতোর 

নবষক্য পোন স্তোক্ির যণোনঙ্কং নবক্শ্বর িবণনিম্ন যণোনঙ্কং-এর মক্ধয রক্যক্ে  পোন স্তোক্ি িোরীক্দর অনধ োর িংেোন্ত েোতীয িীনতর 

অভোব রক্যক্ে যো নিঙ্গ িমতো দ ৌশিগুনি বোস্তবোযক্ির েিয এ টি বযোপ   োেোক্মো প্রদোি  রক্ব। CEDAW এর প্রনতশ্রুনত 

বোস্তবোযক্ির দোনযত্বগুনি ির োনর  োেোক্মোক্ত েনডক্য দদওযো হক্যক্ে, এবং এটি দুিঃিেি ভোক্ব নিঙ্গ িমতো অেণ ক্ির েিয 

প্রক্যোেিীয িীনত ও  মণিূনেগুক্িো অিম এবং িমেযহীি বযবস্থোর নদক্  পনরেোনিত  ক্রক্ে [ ৫}(েোনতিংঘ ২০২০)। 

নিঙ্গ িমতো অেণ ক্ির েিয পোুঁেটি প্রক্দক্শর প্রক্তয টির নিেস্ব উক্দযোগ্, আইি এবং  মণিূনে রক্যক্ে যো অিযোিয প্রক্দক্শর 

িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ িয। উদোহরর্ স্বরূপ, CEDAW -এর নিঙ্গ নভনত্ত  অেণ ক্ির উপর তোর েোতীয প্রনতক্বদক্ি এবং ২০১৯ 

িোক্ির দস্বেোক্িবী SDG পযণোক্িোেিোর েিয, নিম্ননিনিত পৃি  ববনশষ্টযগুনি আনবভূণ ত হক্যক্ে:- 

o েোতীয নশশু অনধ োর আইি  নমশি আইি, ২০১৭ েোতীয পযণোক্য েোনর  রো হক্যক্ে। 

o পোঞ্জোব প্রক্দশ ২০১৬ িোক্ি িনহংিতোর নবরুক্দ্ধ মনহিোক্দর িুরক্ষো আইি পোি  ক্রনেি; 

o নিনু্ধ প্রক্দক্শ, ২০১৮ িোক্ির  মণক্ক্ষক্ি িোরীক্দর হযরোনির নবরুক্দ্ধ িুরক্ষো আইি পোি  রো হক্যনেি; এবং 

o AJ&K প্রক্দক্শ গ্োহণ স্থয িনহংিতো িুরক্ষো এবং প্রনতক্রোধ আইি৯ পোি হক্যক্ে। 
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• পোন স্তোক্ি নিঙ্গ িমতোর অগ্রগ্নতক্  িোইিেুযত  রো েযোক্িঞ্জগুনির মক্ধয এ টি হি ির োনর  োেোক্মোর মক্ধয ধোরোবোনহ তো 

এবং অিুিরক্র্র অভোব,  োরর্ ির োর নিঙ্গ উন্নযি পনরেোিিো  ক্র এমি প্রনতিোি এবং  োেোক্মোগুনির পনরবতণ ি 

 ক্রক্ে।  িোরীর মযণোদো নিক্য দবশ ন েু  নমশি এক্িক্ে এবং দগ্ক্ে এবং দবনশরভোগ্ দক্ষক্িই তোক্দর িুপোনরশ গ্ৃহীত 

হযনি। িতুি প্রনতিোিগুক্িো তোক্দর নিেস্ব অগ্রোনধ োর ও  মণিূনে প্রর্যি  ক্রক্ে। দদক্শর অিযোিয প্রনতক্যোগ্ীতোমূি  

িমিযোগুনির িোক্ি নিঙ্গ িমিযোগুনি দমো োক্বিোয প্রনতশ্রুনতগুনিক্  নপনেক্য দদওযো প্রোযশই িুব িহে নেি। 

জাতীয় লচে 

পোন স্তোক্ির েিয ২০২১ GGI নেি ০.৫৫৬ (িক্বণোত্তম িবর ১ এবং িবণনিম্ন ০), যো পুরুষ এবং মনহিোক্দর মক্ধয এ টি 

নবশোি নিঙ্গবযবধোিক্  প্রনতফ্নিত  ক্র (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১) দেোরটি দদিোয দয পুরুষক্দর তুিিোয িোরীক্দর 

িমোি িুক্যোগ্ পোওযোর িম্ভোবিো ৪৪.৪%  ম। এই িূেক্  নবক্শ্বর ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয পোন স্তোক্ির স্থোি ১৫৩ তম।  

পোন স্তোক্ির ববনশ্ব  নিঙ্গ বযবধোি িূে টি অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোক্গ্র পোশোপোনশ স্বোস্থয এবং দবুঁক্ে িো োর নদ  দিক্  

িবক্েক্য বড নেি, দযিোক্ি এটি ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয যিোেক্ম ১৫২ তম এবং ১৫৩ তম স্থোক্ি নেি(ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  

দফ্োরোম ২০২১)।  দদক্শর দিরো দরটিং-টি নেি রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির েিয দযিোক্ি এটি ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয ৯৮ তম 

স্থোক্ি রক্যক্ে (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১)।  দনক্ষর্ এনশযো অঞ্চক্ির মক্ধয, পোন স্তোি দমোট ৮টি দদক্শর মক্ধয ৭ 

িবক্র রক্যক্ে। আঞ্চনি  এবং ববনশ্ব ভোক্ব, পোন স্তোক্ির নিঙ্গ বযবধোি নবশোি এবং এই বযবধোিগুনি পূরর্  রোর েিয িমস্ত 

দিটর দিক্  িমনেত প্রক্েষ্টো প্রক্যোেি। 

পোন স্তোক্ির নিঙ্গ ববষময িূে  (GII) ২০১৯ িোক্ি ০.৫৩৮ নেি, দদশটি ১৬২ টি দদক্শর মক্ধয ১৩৫ তম স্থোক্ি রক্যক্ে 

(UNDP ২০২০)। GII প্রেিি স্বোস্থয, ক্ষমতোযি, এবং অিণনিনত   োযণ িোক্পর পনরিংিযোি দিক্  গ্র্িো  রো নিঙ্গ নভনত্ত  

ববষমযক্  দবোঝোয।  নতিটি পৃি  মোিোক্  নিম্নরূক্প নবভি  রো হক্যক্ে  ( UNDP ২০২০): 

• িংিদীয আিক্ির ২০.০% িোরীক্দর দিক্ি; 

• ২৭.৬ % প্রোপ্তবযে মনহিোরো মোধযনম  নশক্ষো পযণন্ত দপৌুঁেোি, দযিোক্ি  পুরুষক্দর িংিযো ৪৫.৭ শতোংশ।  

• প্রনত ১০০,০০০ নশশু েক্ের েিয, ১৪০.০ েি মনহিো গ্ভণ েনিত িমিযোর  োরক্র্ মোরো যোি; এবং 

• শ্রমবোেোক্র িোরীক্দর অংশগ্রহর্ পুরুষক্দর ৮১.৭ শতোংক্শর তুিিোয ২১.৯ শতোংশ। 

নবশ্ববযোংক্ র িোরী, বযবিো এবং আইি (WBL) ২০২২ িূে  পোন স্তোিক্  ৫৫.৬ দরটিং নদক্যক্ে (িক্বণোচ্চ ১০০ র মক্ধয)। 

শুধুমোি  মণক্ক্ষক্ি ১০০ িবর দপক্য পোন স্তোক্ির দক্ষক্ি িমতোর িূে টি িুব প্রশংিিীয নেি িো। দবতি, নপতোমোতো, উক্দযোিো, 

িম্পদ এবং দপিশি িব নমনিক্য ৫০ িবর বো তোর  ম িবর পোওযোটি উক্দ্বগ্েি ।  

• মোক্যক্দর েিয প্রিূনত েুটির অভোব, অপযণোপ্ত বো িম্পূর্ণ অনবতনি  েুটি "অনভভোব ত্ব” এর উপর এ টি নিম্ন যণোনঙ্কং 

বতনর  রক্ে।  দযিোক্ি মোতৃত্ব োিীি েুটি মঞু্জর  রো হয, দিিোক্ি এই েুটির িোক্ি যুি িুনবধোগুনিও নেি িুবই িীনমত। 

• িম্পদ, দযিোক্ি দপন্শি বণ্টক্ির েিয  রো অপযণোপ্ত নবধোিগুনি নশশুর যক্ত্নর  োরক্র্  োে দিক্  অিুপনস্থনত দিযো োিীি 

উপিব্ধ। 
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উপক্রোি েোডোও, নহউমযোি রোইটি ওযোক্ের ২০১৮ িোক্ির এ টি প্রনতক্বদি "শযোি আই নফ্ে মোই েটোর অর এেুক্ ট হোর" 

দদশটির মুক্িোমুনি হওযো েিোবদ্ধতোর বর্ণিো নদক্যক্ে। পোন স্তোক্ি ২২.৫ নমনিযক্িরও দবনশ নশশু েুক্ির গ্নের বোইক্র রক্যক্ে 

দযিোক্ি দমক্যরো িংিযোগ্নরি। দুিঃিেি ভোক্ব, নশক্ষোর দক্ষক্ি নিঙ্গ বযবধোি এিিও রক্য দগ্ক্ে, বেক্রর পর বের ধক্র উন্ননত 

হক্ে িো। দেক্ি-দমক্যক্দর মক্ধয নশক্ষোর দক্ষক্ি নিঙ্গ বযবধোি  নমক্য আিোর প্রক্েষ্টোগুনি  োক্ের িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ প্রক্যোেিীয 

িংস্থোি এবং িহোযতো পোযনি। দীঘণনদি ধক্র অবযোহত রোেনিনত  অনস্থরতো নিঙ্গ উক্দ্বক্গ্র উপর দিক্  িম্পদিমূহ এবং 

গুরুত্বক্  নবমুি  ক্রক্ে। 

উক্দ্বক্গ্র আক্র টি নবষয হি  মণক্ক্ষক্ি নিঙ্গ ববষময। পোন স্তোক্ির িোমোনে  নিযমগুনি আশো  ক্র দয, যিি পুরুষরো  োক্ে 

যোক্ব মনহিোরো ঘক্র িো ক্ব এবং নশশুক্দর দদিোক্শোিো  রক্ব। অতএব, এটো আিক্যণর ন েু িয দয ন েু মনহিো যোরো  োে 

 রোটি দবক্ে দিি, তোরো অিংিয বোধোর িিুিীি হি যোর মক্ধয রক্যক্ে নিরোপদ পনরবহক্ির অভোব,  মণক্ক্ষক্ি মনহিো িুনবধোর 

অভোব, অিম দবতি এবং অিযোিয ধরক্র্র শ্রম ববষময।   

িমোিভোক্ব, নিঙ্গ িমিযোগুনির মক্ধয রক্যক্ে নিঙ্গ নভনত্ত  িনহংিতোর নবশোি ঘটিো, দেোরপূবণ  নববোহ এবং "িিোি" হতযো। 

এই উক্দ্বগ্গুনি দমো োক্বিো  রোর েিয দয প্রক্েষ্টোগুনি দমোতোক্যি  রো হক্যক্ে তোর মক্ধয  ক্য টি হি দদক্শর নিঙ্গ িমতোর 

প্রনতবন্ধ তো দরূ  রোর েিয অস্থোযী রোষ্ট্রীয িংস্থো, যুিরোষ্ট্রীয এবং প্রোক্দনশ  মন্ত্রী, দরোে মযোপ প্রর্যি  রোর েিয  নমটি 

এবং  নমশি।  

2.2.7 লভনয়তনাি 

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকেগুলির সেি পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব।   

• নভক্যতিোম নিঙ্গ িমতোর িীনতগুনির প্রনত দঢৃ় প্রনতশ্রুনত দদনিক্যক্ে: 

o িংনবধোি 

o নিঙ্গ িমতো আইি 

o েোতীয পনরষদ এবং গ্র্পনরষক্দর দেপুটি নিবণোেি িংেোন্ত আইি,  

o কু্ষদ্র্ ও মোঝোনর নশল্পিমূহক্  িহোযতো িংেোন্ত আইি। 

o আইনি িনি প্র োশ িংেোন্ত আইি 

• নভক্যতিোম নিঙ্গ-দ নন্দ্র   োযণেম এবং প্র ল্পগুনি ধোরোবোনহ ভোক্ব বোস্তবোযি  ক্র েক্িক্ে: 

o নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতো প্রনতক্রোধ এবং প্রনতনেযোর েিয  োযণেম (২০১৬-২০২০, ২০৩০ এর দনৃষ্টভনঙ্গ)। 

o ২০১৪-২০২০ গ্ৃহস্থনির িনহংিতো প্রনতক্রোক্ধর উপর NAP। 

o নভক্যতিোক্মর গ্রোমীর্ এিো োয গ্োহণ স্থয িনহংিতো হ্রোি িংেোন্ত প্র ল্প ২০১৫-২০২০। 

o ২০১৮ িোক্ি েোনতগ্ত িংিযোিঘুক্দর মক্ধয ন ক্শোরী নববোহ এবং িঙ্গনতপূর্ণ নববোহ  মোক্িোর েিয  রো 

বোনষণ  পনর ল্পিো। 

o ২০১৮-২০২৫ িোক্ি েোনতগ্ত িংিযোিঘুক্দর মক্ধয নিঙ্গ িমতোক্  িমিণি  রোর েিয  োযণেম। 
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• নভক্যতিোম হি প্রিম এনশযো-প্রশোন্ত মহোিোগ্রীয দদশগুনির মক্ধয এ টি, দযিোক্ি নিঙ্গ মূিধোরো  োযণ র  রো হক্যক্ে, 

নবক্শষ  ক্র রোষ্ট্র বোক্েক্টর আইক্ি (২০১৫)৷ যনদও িীনতগুনি প্রনতনিত হক্যক্ে, ন ন্তু নিঙ্গ িমতো নেযো িোক্পর েিয 

উপযুি বোক্েট বরোদ্দ  ক্র এমি নিক্দণ নশ ো এিিও নিধণোরর্  রো হযনি, যো বোস্তবোযিক্  বোধোগ্রস্ত  রক্ে।  

• িযোশিোি অযোক্িবনিক্ত মনহিো দেপুটিক্দর হোর হি ২৭%, যোর মক্ধয প্রোক্দনশ , দেিো এবং এিো ো নভনত্ত  নপপিি  োউনন্সি 

অন্তভুণ ি। ৩০ টি মন্ত্রর্োিক্যর মক্ধয ১২ টিক্ত প্রধোি দিতো এ েি মনহিো৷ 

 নিঙ্গ িমতো িংেোন্ত েোতীয পনর ল্পিো নিধণোনরত িক্ষযমোিোর (৩৫%) তুিিোয, বযবস্থোপিো এবং দিতৃক্ত্বর পক্দ মনহিোক্দর 

এই হোরটি  ম৷ 

• দদক্শ গ্ভণ নিক্রোধ  বযবস্থো  ম এবং বযিঃিনন্ধ োক্ি গ্ভণ ধোরক্র্র হোর বোডক্ে; যোইক্হো , প্রেিি এবং দযৌি স্বোস্থয 

পনরক্ষবোগুনিক্ত িবণেিীি প্রক্বশনধ োর নবধোি িম্পন ণ ত প্রনতশ্রুনতগুনির অিণ হি মোতৃমৃতুয দরোক্ধর েিয দদক্শর িক্ষয 

অেণ ি  রো (নভক্যতিোম ২০১৮)।  

• নভক্যতিোম নিঙ্গ িমতোর িোক্ি িম্পন ণ ত দবশ  ক্য টি মূি আন্তেণ োনত  িক্িিক্ি প্রনতশ্রুনতবদ্ধ হক্যক্ে যোর মক্ধয রক্যক্ে 

(Linh 2021): 

o CEDAW (২০১৫ িোক্ি CEDAW  নমটির  োক্ে ৭ম এবং ৮ম পযণোযেনম  প্রনতক্বদি েমো দদওযো) 

o িোরী অনধ োর িম্পন ণ ত দবইনেং দঘোষর্ো 

o নশশু অনধ োর িংেোন্ত িক্িিিিমূহ 

o বযনি নবক্শষ  ক্র িোরী ও নশশুক্দর পোেোর প্রনতক্রোধ, দমি এবং শোনস্ত প্রদোক্ির েুনিিহ আন্তেণ োনত  

িংগ্ঠিত অপরোক্ধর নবরুক্দ্ধ েোনতিংক্ঘর অনধক্বশিিমূহ। 

জাতীয় লচে 

নভক্যতিোম ২০২০ িোক্ি তোর নিঙ্গ বযবধোি িূে টির (GGI) িবক্রর পনরক্প্রনক্ষক্ত পূবণ এনশযো এবং প্রশোন্ত মহোিোগ্রীয 

অঞ্চক্ির ২০ টি দদক্শর মক্ধয ৯মস্থোক্ি রক্যক্ে, যোর দেোর ০.৭ (ক্িরো িম্ভোবয িবর ১এর মক্ধয), নবশ্ববযোপী ৮৭ তম স্থোি 

অনধ োর  ক্র। রোেনিনত  ক্ষমতোযি িোব-ইিক্েে দেোর ১১.৩%  ম, যো রোেিীনতক্ত নিঙ্গ িমতোক্  নভক্যতিোক্মর উন্নযক্ির 

এ টি দক্ষি নহক্িক্ব বতনর  ক্র। উন্ননতর েিয এ টি নদ্বতীয দক্ষি হি স্বোস্থয এবং দবুঁক্ে িো ো। নশক্ষোগ্ত অেণ ি িোব-ইিক্েক্ে 

উক্েিক্যোগ্য অগ্রগ্নত হক্যক্ে দযিোক্ি ৯৮% বযবধোি বন্ধ  রো হক্যক্ে এবং তৃতীয তোনি োভুনির হোক্র নিঙ্গ িমতো অেণ ি 

 রো হক্যক্ে।  মনহিোরো শ্রমশনিক্ত িনেযভোক্ব অংশগ্রহর্  ক্র এবং দক্ষ দপশোদোরক্দর এ টি উচ্চ অংক্শর প্রনতনিনধত্ব  ক্র 

(৫৩%); যোইক্হো , ঊধ্বণতি পনরেোিিো িংেোন্ত পদ বো উচ্চ পনরেোিিো পক্দ এিিও িুব  ম মনহিো রক্যক্েি (ওযোল্ডণ  

ই ক্িোনম  দফ্োরোম ২০২১)।  

২০১৯ িোক্ি নভক্যতিোক্মর GII মোি নেি ০.২৯৬, ১৬২টি দদক্শর মক্ধয ৬৫ তম স্থোক্ি। নভক্যতিোক্মর দক্ষক্ি, নেআইআই 

(GII) দরটিং-এর মূি দমনি গুক্িো হি  (ইউএিনেনপ ২০২০): 

• িংিদীয আিক্ির ২৭% িোরীক্দর দিক্ি; 

• ৬৬% প্রোপ্তবযে িোরী নশক্ষোক্ক্ষক্ি  মপক্ক্ষ মোধযনম  স্তক্র দপৌুঁক্েক্েি; পুরুষক্দর দক্ষক্ি এই হোর ৭৮%; 

• প্রনত ১০০,০০০ েীনবত নশশু েে নদক্ত নগ্ক্য ৪৩ েি িোরী গ্ভণ ধোরর্ িংনেষ্ট  োরক্র্ মোরো যোি; 
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• বযিঃিনন্ধ োক্ি েেহোর: ১৫-১৯ বের বযিী প্রনত ১,০০০ িোরী ৮৩১টি নশশু েেদোি  ক্রি; 

• শ্রমবোেোক্র িোরীর অংশগ্রহর্ ৭২.৭%, যো পুরুষক্দর দক্ষক্ি ৮২.৪%। 

নবশ্ববযোংক্ র িোরী, বযবিো ও আইি (WBL) ২০২২ িূে  নবক্শষভোক্ব নভক্যতিোক্মর প্রধোি বযবিোনয  রোেধোিী দহো নে নমি 

নিটি িম্পন ণ ত পনরিংিযোক্ির উপর গুরুত্বোক্রোপ  ক্র। িোমনগ্র  িূে  দরটিং ৮৫ (িক্বণোচ্চ ১০০ এর মক্ধয) নিক্য নভক্যতিোম 

আঞ্চনি  গ্ক্ডর উপক্র রক্যক্ে এবং িমতোর দনৃষ্টক্ োর্ দিক্  ভোি  রক্ে, নবক্শষ  ক্র গ্নতশীিতো,  মণক্ক্ষি, দবতি, নববোহ, 

উক্দযোিো, িম্পদ, ইতযোনদ নবভোক্গ্। এর নবপরীক্ত, উক্দ্বক্গ্র মূি দক্ষিগুক্িো হক্ে:  

• মোতৃত্বিঃিঃ িন্তোি হওযোর পর িোরীর  োেক্  প্রভোনবত  ক্র এমি আইক্ির দক্ষক্ি; এবং 

• অবির ভোতো বো দপিশি, দয বযক্ি পুরুষ এবং মনহিোরো িম্পূর্ণ দপিশি িুনবধো িহ অবির গ্রহর্  রক্ত পোক্রি তো 

িমোি িয (নবশ্ববযোং   ২০২২) । 

এই িূে গুক্িোর বোইক্র, িোম্প্রনত  দিিোক্িনিক্ত নভক্যতিোক্ম িিুিীি হওযো নিঙ্গ-িম্পন ণ ত দবুণিতোগুক্িোক্ ও তুক্ি ধরো হক্যক্ে। 

নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতো নভক্যতিোক্ম এ টি গুরুত্বপূর্ণ িমিযো নহিোক্ব রক্য নগ্ক্যক্ে,  োরর্ ঐনতহযগ্ত নবশ্বোিগুক্িো নিঙ্গ পনরেয 

নিধণোরক্র্ এ টি গুরুত্বপূর্ণ ভূনম ো পোিি  ক্র। িোংেৃনত  নভনত্ত অিুিোক্র পুি িন্তোি অনধ   োময, এবং এ নবষযটি নিনিত 

হয েক্ের িময নিঙ্গ অিুপোত (SRB) অিম বৃনদ্ধর মধয নদক্য - প্রনত ১০০টি  িযো নশশু েক্ের নবপরীক্ত ১৯৯৯ িোক্ি 

১০৬টি দেক্ি নশশু এবং ২০০৯ িোক্ি ১১১টি দেক্ি নশশু েেগ্রহর্  ক্র। আল্ট্রোিোউে পদ্দনত এবং নিঙ্গ নভনত্ত  গ্ভণ পোত 

ঘটোক্িোর দক্ষক্ি উচ্চতর িুনবধো উপিনব্ধ  রোর  োরক্র্ উচ্চ আক্যর েিক্গ্োিীর দক্ষক্ি এিআরনব (SRB) িক্বণোচ্চ (নেনিএফ্ 

২০১৩)। 

যনদও নভক্যতিোক্ম আইিী িনিক্ত নিঙ্গ িমেয রর্ বোধযতোমূি , নিঙ্গ িমতোক্  মূিধোরোয আিোর েিয দ োি নিযম দিই। 

এর ফ্ক্ি এমি পনরনস্থনতর িৃনষ্ট হক্যক্ে দয নিঙ্গ দ ৌশি (gender strategies) এবং  মণ পনর ল্পিোগুক্িো প্রোযই বোস্তবোনযত 

হয িো(নিি ২০২১)। 

প্রতযন্ত গ্রোমীর্ দপ্রক্ষোপক্ট, িোরী ও পুরুষ  ৃষ ক্দর মক্ধয িুক্যোগ্ অিম, যো িোরীক্দর েিবোযুর প্রভোক্বর প্রনত আরও ঝুুঁ ন পরূ্ণ 

 ক্র দতোক্ি এবং তোক্দর মোনিক্য দিওযোর ক্ষমতো হ্রোক্ির হুমন  িৃনষ্ট  ক্র। বযে এবং মনহিো  ৃষ রো আক্ষনর  অক্িণই, 

স্থোক্ির নদ  দিক্  (গ্রোমীর্  ৃনষক্ত), এবং িমতো ও মোিনব   িযোক্র্র নদ  দিক্  নপনেক্য রক্যক্ে, যো  ৃনষ োক্ে িোরী 

ভূনম ো পনরেোনিত  ক্র বো এমিন  শনিশোিী  ক্র। এনদক্  িোরীরো দয িম্পক্দর েিয দোযবদ্ধ তোর উপরও তোক্দর 

অনধ োরনবহীি। এইভোক্ব, িোরীরো দয েোক্পর মক্ধয রক্যক্ে তো দবনরক্য আিোর েিয জ্ঞোিিম্পদ আহরর্ ও বোডোক্ত তোরো 

অক্ষম। যনদও অতীত এবং বতণ মোি েোতীয দ ৌশি এবং প্রোক্দনশ  বোস্তবোযি পনর ল্পিোগুক্িো েিবোযু পনরবতণ ক্ির িোক্ি যুি, 

এ ি ি পনর ল্পিোগুক্িো মনহিো  ৃষ ক্দর দবোঝো পযণোপ্তভোক্ব উপিনদ্ধ  ক্র িো (ইনিপো, গ্যোনব্রক্যিিি ও েোরক্ি  ২০১৯)। 

2.2.8 কনবালডয়া 

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   
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•  ক্বোনেযোর রোে ীয ির োর (RGC) ি ি স্তক্র েোতীয আইি, িীনত, পনর ল্পিো এবং  মণিূনের বোস্তবোযক্ির মোধযক্ম 

ইনতবোে  িোমোনে  রীনতর প্রিোর ঘটোক্ত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ। মনহিো নবষয  মন্ত্রিোিয িংনেষ্ট মন্ত্রিোিয, প্রনতিোি এবং 

অংশীদোরক্দর িোক্ি অংশীদোনরত্ব এবং িহোযতোর িোক্ি গুরুত্বপূর্ণ দ ৌশিগ্ত িীনত এবং িংেোর  মণিূনেক্ত নিঙ্গ িমতো 

বৃনদ্ধক্ত অবদোি দরক্িক্ে, দযমি:  

o নিঙ্গ িমতো এবং িোরীর ক্ষমতোযক্ির েিয মনহিো নবষয  মন্ত্রিোিক্যর (MOWA) পঞ্চবোনষণ  দ ৌশিগ্ত 

পনর ল্পিো ২০১৪-২০১৮। 

o নিযোনর রোট্টোিো -৪ (Neary Rattanak IV) (২০১৯-২০২৩-এর েিয নিযোনর রোট্টোিো -৫ বো Neary Ratanak 

V প্রর্যি  রো হক্ে) যোর িক্ষয হি প্রোনতিোনি  িক্ষমতো দেোরদোর  রো এবং  মণিূেী-নভনত্ত  পদ্ধনত এবং 

িুশোিক্ির মোধযক্ম নিঙ্গ িমতো বৃনদ্ধ  রো। 

o  নিঙ্গ িমতোর েিয দীঘণক্মযোদী িীনত  োেোক্মো িরবরোক্হর েিয প্রিম েোতীয নিঙ্গ িীনত (National Gender 

Policy) প্রর্যি। উি িীনতক্ত নিইনেএেনব্লউ (CEDAW)-এর উপর নভনত্ত  ক্র নিঙ্গ ববষক্মযর এ টি িংজ্ঞো 

অন্তভুণ ি রক্যক্ে।  

o িোরীর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো প্রনতক্রোক্ধর েিয েোতীয  মণপনর ল্পিো এ োনধ  িোক্ত নিঙ্গ নভনত্ত  িনহংিতো (GBV) 

 োযণ রভোক্ব প্রনতক্রোধ এবং এর প্রনত প্রনতনেযোর েিয মূি অগ্রোনধ োর এবং পদক্ক্ষপিমূহ নিধণোরর্  ক্র।  

▪ েিিংিযো িীনত, এিএিনেনপ (NSDP), এবং েোতীয িোমোনে  িুরক্ষো  োেোক্মোিহ অিযোিয প্রধোি 

দ ৌশিিমূহ এবং িীনতমোিোয নিঙ্গ িমতোক্  অন্তভুণ ি  রো হক্যক্ে। 

• প্রধোি িংেোর প্রনেযোক্তও নিঙ্গ িমতোক্  অন্তভুণ ি  রো হক্যক্ে, দযমি েিপ্রশোিি িংেোর, েোতীয অিণ বযবস্থোপিো 

(Public Financial Management) িংেোর, আইি ও নবেোর নবভোগ্ীয িংেোর, নবক্ ন্দ্রী রর্ ও দ ন্দ্রীভূত রর্, এবং 

উপ-েোতীয স্তক্র বযবস্থোপিোর পক্দ মনহিোক্দর উন্নীত  রোর েোতীয দ ৌশিিহ (২০১৭-২০১৯)। 

• নিঙ্গ, েিবোযু পনরবতণ ি, পনরক্বশবোন্ধব প্রবৃনদ্ধ (Green Growth) এবং দকু্যণোক্গ্র ঝুুঁ ন  বযবস্থোপিো িংেোন্ত দ ৌশিগ্ত 

পনর ল্পিো  ক্বোনেযো েিবোযু পনরবতণ ি দ ৌশিগ্ত পনর ল্পিো ২০১৩-২০২২ (Cambodia Climate Change Strategic 

Plan ২০১৩-২০২২) এর বোস্তবোযি বোক্েক্টর িোক্ি িমেয  রো হক্যক্ে। 

• েিপ্রশোিি িংেোর ২০১৫-২০১৮-এর েোতীয  মণিূনে ির োরী েোকুনরক্ত নিঙ্গ িংনেষ্ট নবষযিমূহক্  মূিধোরোয অন্তভুণ ি 

 ক্র। 

• নিনভি িোনভণ ি মন্ত্রর্োিক্যর নিনভি িোনভণ ি দফ্ে৩ ২০১৪-২০১৮-এর েিয নিঙ্গ মূল্ধোরো  োযণ পনর ল্পিো (ক্েেোর 

দমইিনিনমং অযো শি প্ল্যোি) (GMAP) নিনভি িোনভণ ক্ি নিঙ্গ িমতো প্রেোরর্ো  ক্র। ২০১৮ িোি িোগ্োদ ৩১টির মক্ধয 

৩০টি মন্ত্রর্োিয ও প্রনতিোি নেএমএনপ (GMAP) প্রর্যি  ক্রক্ে। ২০১৬ িোক্ি, ২৮টি ির োনর মন্ত্রর্োিয এবং প্রনতিোি 

নেএমএনপ (GMAP) িমূহ বোস্তবোযক্ির েিয েোতীয বোক্েট এবং উন্নযি িহক্যোগ্ীক্দর নি ট দিক্  তহনবি দপক্যক্ে, 

দযিোক্ি ২০১৩ িোক্ি এই িংিযো নেি মোি ১৬টি। 

• : ২০১৮ িোক্ির নহিোব অিুিোক্র, েোতীয পনরষক্দর িদিযক্দর প্রোয ২৫% এবং বযবস্থোপ  িভো (নিক্িট) এর ১৯% 

িদিয নেক্িি িোরী৷ নিবণোহী শোিোয ৩ েি মন্ত্রী, ৪৫ েি রোষ্ট্র িনেব এবং ৬৯ েি আেোর দিক্েটোনর অফ্ দস্টট 

হক্েি মনহিো, প্রনতনিনধক্ত্বর হোর ১৪.৫% যো ১৯৯৮ িোক্ি নেি ৭.৪%। প্রক্র্োদিো ও নিক্যোক্গ্র মোধযক্ম ির োরী েোকুনরক্ত 
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িোরীর িংিযো বৃনদ্ধ দপক্যক্ে। িোরীরো ২০১৭ িোক্ি ির োরী  মণেোরীক্দর ৪১% প্রনতনিনধত্ব  ক্রক্ে যো বেক্র প্রোয ১ শতোংশ 

হোক্র েমোগ্ত বৃনদ্ধ প্রদশণি  রক্ে। িোব-িযোশিোি দিক্ভক্ি (SNL) িোরীর অিুপোত েোতীয স্তক্রর তুিিোয দবনশ (২০১৪ 

িোক্ি ২৭% দিক্  বৃনদ্ধ দপক্য ২০১৭ িোক্ি ৩১% হক্যক্ে)।  নমউি (Commune)/িোঙ্কোট  োউনন্সক্ি (Sangkat 

councils) মনহিোক্দর প্রনতনিনধত্ব ১৬.৭৫% এ দপৌুঁক্েক্ে। 

• নিঙ্গ নভনত্ত  িনহংিতোর পনরক্প্রনক্ষক্ত, নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতো (GBV) দিক্  দবুঁক্ে যোওযো িোরী ও বোনি োক্দর েিয 

প্রক্যোেিীয পনরক্ষবোর েিয িূযিতম মোিদক্ের িিডো  রো হক্যনেি ২০১৭ িোক্ি, মনহিোক্দর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো প্রনতক্রোধ 

 রোর উক্দ্দক্শয নদ্বতীয েোতীয  মণ পনর ল্পিো ২০১৪-২০১৮ (NAPVAW II) এর অধীক্ি। নেনবনভ (GBV) দিক্  

দবুঁক্ে যোওযো বযনিক্দর েিয  োযণ র, দক্ষ এবং িমক্যোপক্যোগ্ী প্রনতনেযোর িনুবধোক্িণ ২০১৬ এবং ২০১৭ িোক্ি আটটি 

প্রক্দক্শ িংনেষ্ট ির োরী নবভোগ্ এবং  মণ তণ োক্দর িম্পৃি  ক্র মোনট-দিটরোি দ োঅনেণ ক্িক্টে দরিপন্স দম োনিেম 

(CRM) দিটওযো ণ  প্রনতনিত হক্যনেি এবং পনরক্ষবো প্রদোি োরীক্দর প্রোিনঙ্গ  পনরক্ষবোর মোিদক্ের উপর প্রনশক্ষর্ দদওযো 

হক্যক্ে।  ক্বোনেযোর রোে ীয ির োর (RGC) ২০১৭ িোি দিক্  ২০২১ িোি পযণন্ত নশশুক্দর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো প্রনতক্রোধ 

এবং প্রনতনেযো েোিোক্ত এ টি পঞ্চবোনষণ   মণপনর ল্পিোও বতনর  ক্রক্ে, যো দিোিযোি এক্ফ্যোরি দভক্টরোন্স অযোে ইযুি 

নরহযোনবনিক্টশি মন্ত্রর্োিয (MOSVY)  তৃণ   পনরেোনিত ও িমনেত হয। ২০১৯ িোক্ি, এমওএিনভওযোই (MOSVY) এই 

 মণপনর ল্পিো বোস্তবোযক্ির েিয দিতৃত্ব ও িমেয  নমটি (Committee on Leading and Coordination) গ্েি  ক্রক্ে। 

 মণপনর ল্পিো বোস্তবোযক্ির েিয েোতীয িহক্যোনগ্তো এবং আন্তেণ োনত  িংস্থোগুক্িোর িোহোক্যযর ফ্ক্ি এর অেণ ি অক্ি । 

আন্তেণ োনত  দপ্রক্ষোপক্ট,  ক্বোনেযো ির োর নশশুক্দর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো বন্ধ  রক্ত এবং নশশুক্দর িনহংিতো, নিপীডি এবং 

অিযোিয দশোষক্র্র নবরুক্দ্ধ আইি ও িীনত বোস্তবোযক্ির েিয আন্তেণ োনত  িম্প্রদোক্যর িোক্ি িম্পৃি হওযোর উক্দ্দক্শয 

পোিফ্োইনেং  োনির দলোবোি পোটণ িোরনশক্পর (Global Partnership of Pathfinding Country) ২৬তম িদিয হক্যক্ে। 

• নিঙ্গ নভনত্ত  িনহংিতো/িোরীর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো (GBV/VAW) এবং নশশুক্দর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো (VAC) দমো োক্বিোয 

উক্েিক্যোগ্য প্রনতশ্রুনত রক্যক্ে। এটি এ টি দীঘণক্মযোদী প্রক্েষ্টো যোর েিয িীনত, নিক্দণ নশ ো এবং পদ্ধনতর  োযণ র বোস্তবোযি 

নিনিত  রক্ত ি ি দস্ট ক্হোল্ডোরক্দর দিক্  বহু-দক্ষিগ্ত (multi-sectoral) িহক্যোনগ্তো প্রক্যোেি(ন ংেম অফ্  ক্বোনেযো 

২০১৯)। 

 

জাতীয় লচে 

২০২১ িোক্ি নিঙ্গ ববষময িূে  (Gender Gap Index) দেোক্রর পনরক্প্রনক্ষক্ত পূবণ এনশযো এবং প্রশোন্ত মহোিোগ্রীয অঞ্চক্ির 

২০টি দদক্শর মক্ধয  ক্বোনেযো ১২শ স্থোি দিি  ক্রক্ে, এবং ০.৬৮৪ (িক্বণোচ্চ িম্ভোবয দেোর ১ এর নভতর) দেোর নিক্য 

দদশটি ১৫৬টি দদক্শর মক্ধয ১০৩ িবক্র রক্যক্ে। উি দেোর দিক্  দবোঝো যোয দয দদশটিক্ত এ ই ধরক্র্র িুক্যোগ্ পোওযোর 

দক্ষক্ি পুরুষক্দর তুিিোয িোরীক্দর িম্ভোবিো ৩২%  ম।  ক্বোনেযো নশক্ষোগ্ত অেণ ি (০.৯১৯) এবং স্বোস্থয ও উদ্বতণ ি 

(০.৯৭৮) দক্ষক্ি উচ্চ দেোর  ক্রক্ে। রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির িোব-ইিক্েে (Political Empowerment subindex) দেোর 

 ম যো হি ০.১১১, যোর মোক্ি রোেিীনতক্ত নিঙ্গ িমতো  ক্বোনেযোর েিয অিযতমক্ক্ষি দযিোক্ি উন্নযি প্রক্যোেি  (নবশ্ব 

অিণনিনত  দফ্োরোম ২০২১)। 
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২০১৯ িূেক্  নেআইআই (GII) মোি ০.৪৭৪, নিক্য  ক্বোনেযো ১৬২টি দদক্শর মক্ধয ১১৭ িবক্র রক্যক্ে। এই িূে  প্রেিি 

স্বোস্থয, ক্ষমতোযি, এবং অিণনিনত   োযণ িোক্পর পনরিংিযোি দ্বোরো নিধণোনরত।  ক্বোনেযোর দক্ষক্ি, নেআইআই (GII) দরটিং 

নিধণোরক্র্র দক্ষক্ি মূি দমনি গুক্িো হি (ইউএিনেনপ ২০২০):: 

• িংিদীয আিক্ির ১৯.৩% িোরীক্দর দিক্ি; 

• ১৫.১% প্রোপ্তবযে িোরী নশক্ষোর অন্তত মোধযনম  স্তক্র দপৌুঁক্েক্ে, দযিোক্ি পুরুষ িম ক্ষক্দর দক্ষক্ি এই হোর ২৮.২শতোংশ;  

• প্রনত ১০০,০০০ েীনবত নশশু েে নদক্ত নগ্ক্য ১৬০.০ েি িোরী গ্ভণ ধোরর্ িংনেষ্ট  োরক্র্ মোরো যোি; 

• বযিঃিনন্ধ োক্ি েেহোর: ১৫-১৯ বের বযিী প্রনত ১,০০০ িোরী ৫০.২টি নশশু েেদোি  ক্রি; 

• শ্রমবোেোক্র িোরীর অংশগ্রহর্ ৭৬.৩%, যো পুরুষক্দর দক্ষক্ি ৮৮.৯%। 

নবশ্ববযোংক্ র িোরী, বযবিো ও আইি (WBL) ২০২২ িূে  নবক্শষভোক্ব  ক্বোনেযোর প্রধোি বযবিোনয  রোেধোিী িম দপি 

নিটি িম্পন ণ ত পনরিংিযোক্ির উপর গুরুত্বোক্রোপ  ক্র। িোমনগ্র  িূে  দরটিং ৮১.৩ (িক্বণোচ্চ ১০০ এর মক্ধয) নিক্য  ক্বোনেযো 

আঞ্চনি  গ্ক্ডর উপক্র রক্যক্ে এবং িমতোর দনৃষ্টক্ োর্ দিক্  ভোি  রক্ে, নবক্শষ  ক্র গ্নতশীিতো,  মণক্ক্ষি, উক্দযোিো, িম্পদ, 

ইতযোনদ  যোটোগ্নরক্ত। তক্ব, 

• িোরীক্দর দবতি প্রভোনবত  ক্র দয আইি, নববোহ িংেোন্ত িীমোবদ্ধতো, িন্তোি ধোরক্র্র পর িোরীক্দর  োেক্  প্রভোনবত 

 ক্র এমি আইি; এবং  

• িোরীক্দর দপিশক্ির পনরমোর্ক্  প্রভোনবত  ক্র এমি আইক্ির দক্ষক্ি,  ক্বোনেযো মনহিোক্দর েিয আইনি িমতো উন্নত 

 রোর েিয িংেোর নবক্বেিো  রক্ত পোক্র(নবশ্ব বযোঙ্ক ২০২২)। 

এই িূে গুক্িোর বোইক্র, িোম্প্রনত  দিিোক্িনিক্ত  ক্বোনেযোয িিুিীি হওযো নিঙ্গ-িম্পন ণ ত দবুণিতোগুক্িোক্ ও তুক্ি ধরো হক্যক্ে। 

 ক্বোনেযোর পেীগ্রোম দেক্ড আিো িুনবধোবনঞ্চত িোরীক্দর এ মোি প্রধোি  মণিংস্থোক্ির িুক্যোগ্ হি দপোষো  নশক্ল্প  োে  রো, 

দযিোক্ি তোরো দযৌি, শোরীনর  এবং দমৌনি  নিযণোতি িহ দযৌি মীক্দর অিুরূপ নিপীডক্ির িিুিীি হি  (অরক্ি -ক্েটোর 

২০১৮)। 

যনদও িোরীর প্রনত িনহংিতো িোংেৃনত ভোক্ব অগ্রহর্ক্যোগ্য বক্ি নবক্বনেত, গ্ৃহিনহংিতোক্  িযোযিঙ্গত বক্ি নবক্বেিো  রো হয 

(ইউএিএফ্নপএ ২০২২) । গ্ৃহিনহংিতো িোরীক্দর মক্ধয আরও বযোপ ভোক্ব গ্রহিক্যোগ্য, িোরীক্দর প্রোয অক্ধণ  (৪৬%) নবশ্বোি 

 ক্র দয এটি িযোযিঙ্গত। এটি দরুদশী নিঙ্গ িমতো আইক্ির বোস্তবোযি এবং িমোক্ে নবক্শষ  ক্র িোরীর প্রনত িনহংিতোর মক্তো 

গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিগুক্িোক্ত িোরীক্দর ভূনম ো িম্পন ণ ত েিিংিযোর দনৃষ্টভনঙ্গ এবং মূিযক্বোক্ধর মক্ধয অিঙ্গনতগুক্িোক্  তুক্ি ধক্র 

(ইউক্িক্েো ২০২২)। 

অিযোিয এএিইএএি (ASEAN) দদশগুক্িোর তুিিোয,  ক্বোনেযো নশক্ষো দক্ষক্ি িোরীক্দর িম্পৃিতো (নবজ্ঞোি ও গ্নর্ক্ত নশক্ষোিীক্দর 

িক্ষমতোিহ) এিিও নভক্যতিোম, ইক্ন্দোক্িনশযো, মোিক্যনশযো এবং নিঙ্গোপুক্রর মক্তো অিযোিয দদক্শর তুিিোয নপনেক্য রক্যক্ে।  

ভনবষযক্ত আঞ্চনি  এ ীভূত রক্র্র বৃনদ্ধর  োরক্র্,  ক্বোনেযোর  মীক্দর অিযোিয আনিযোি দদশগুক্িোর উচ্চতর দক্ষ শ্রনম ক্দর 

িোক্ি প্রনতক্যোনগ্তো  রক্ত হক্ব - এই েযোক্িঞ্জটি পুরুষক্দর তুিিোয মনহিোক্দর দবনশ প্রভোনবত  ক্র  োরর্ মনহিোক্দর  ম দক্ষ 

 মণিংস্থোক্ির িম্ভোবিো দবনশ এবং নশক্ষোগ্ত অেণ ক্ির গ্ড স্তর  ম(িদর্ণ এবং অিযোিযরো ২০১৯)। 
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নিঙ্গ িম্পক্ ণ র িোক্ি িম্পন ণ ত িোমোনে  নিযমগুক্িো মনহিোক্দর িুপ্তশনির নব োশ এবং অিণনিনত , িোমোনে , েিিোধোরর্ ও 

রোেনিনত  েীবক্ি তোক্দর ক্ষমতোযিক্  বোধোগ্রস্ত  রক্ত িোক্ । দমক্যক্দর নশক্ষোর প্রনত গ্রোমীর্ অনভভোব ক্দর িোধোরর্ 

মক্িোভোক্বর ফ্ক্ি দস্টম (STEM) দক্ষক্ি দমক্যক্দর অংশগ্রহর্  ম। উপরন্তু, অনভভোব ক্দর ইনতবোে  অিুশীিি এিিও 

বযোপ ভোক্ব উপিনদ্ধ এবং উৎিোনহত  রো হয িো। 

 

2.2.9 লফলিপাইন 

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   

• নফ্নিপোইক্ি িোরীর অনধ োর রক্ষো এবং নিঙ্গ িমতো নিনিত  রোর েিয এ টি িনেয এবং িুবই উন্নত আইিী নবষযিূনে 

রক্যক্ে। গ্ত দশক্ র ন েু উক্েিক্যোগ্য আইক্ির মক্ধয রক্যক্ে(ক্েনভে, আিবোটণ  এবং নভেমোক্িোি ২০১৮): 

o মযোগ্িো  োটণ ো অফ্ উইক্মি (MCW) যো নরপোবনি  অযোট (RA) ৯৭১০ িোক্মও পনরনেত - এমি এ টি 

িংক্বদিশীি আইি যো িোরীর প্রনত ি ি প্র োর ববষময নবক্িোপ িিদ (CEDAW)-এর প্রনত দদশটির প্রনতশ্রুনত 

বোস্তবোযি  ক্র। 

o দোনযত্বশীি অনভভোব ত্ব এবং RH আইি (RA ১০৩৫৪) 

o গ্ৃহ মী আইি (RA ১০৩৬১) 

o নশশু পক্িণোগ্রোনফ্ নবক্রোধী আইি (RA ৯৭৭৫) 

o িোরী ও তোক্দর িন্তোিক্দর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো নবক্রোধী (VAWC) আইি (২০০৪) 

o বযনি পোেোর নবক্রোধী আইি (২০০৩) 

o এ   নপতোমোতোর  িযোর্ আইি (২০০০) 

• অিণনিনত  িুক্যোক্গ্ নিক্যোনেত হওযো িোরীর ক্ষমতোযি এবং তোক্দর িোগ্নর  স্বোধীিতোক্  পুক্রোপুনর  োক্ে িোগ্োক্িো 

নফ্নিপোইক্ির েিয অিযতম শনি। েোতীয িংিক্দর (২০০০ িোক্ির ১২.৪৪% দিক্  দবক্ড ২০১৮ িোক্ি ২৯.৪৫%-এ 

উন্নীত) পোশোপোনশ স্থোিীয ির োক্র (২০০০ দিক্  ২০১৮ পযণন্ত ১৭.১৬% দিক্  বৃনদ্ধ দপক্য ২১.৩%-এ উন্নীত) ির োক্র 

মনহিোক্দর দ্বোরো উচ্চ প্রনতনিনধত্ব রক্যক্ে, যনদও এই হোরিমূহ িমতো দিক্  অক্ি  দকূ্র। 

• দদক্শর প্রোয অক্ধণ  (৪৮.৯%) বযবস্থোপ  পক্দ িোরী, যো নিক্ঙ্গর মক্ধয  মণেীবক্ির গ্নতশীিতোর দক্ষক্ি তুিিোমূি ভোক্ব 

িুষম প্রনতক্যোনগ্তোমূি  দক্ষি (level playing field) নিক্দণশ  ক্র। 

• শোরীনর  িনহংিতো (২০০৮ িোক্ি ৭.৫% দিক্  হ্রোি দপক্য ২০১৭ িোক্ি হক্যক্ে ৪.৩%) এবং মোিনি  িনহংিতো (২০০৮ 

িোক্ি ৪.৯% দিক্  হ্রোি দপক্য ২০১৭ িোক্ি হক্যক্ে ২.২%) িহ িোরীর প্রনত িনহংিতো উক্েিক্যোগ্য হোক্র হ্রোি দপক্যক্ে। 

• নিঙ্গেনিত িমিযোগুক্িো বেোয রক্যক্ে যো বোিযনববোক্হর উপর প্রদত্ত িূে গুক্িো হক্ত দবোঝো যোয। এ ি ি ন ক্শোরী বযক্ি 

গ্ভণ ধোরর্ এবং বোনি োক্দর প্রনত িনহংিতোর  োরর্, ১৮ এবং ১৫ বের বযক্ির আক্গ্ যিোেক্ম ১৬.৫% এবং ২.২% 

দমক্যর নববোহ িম্পন্ন হক্য যোয (ক্রইি এবং অিযোিযরো  ২০১৯.. 
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জাতীয় লচে 

নফ্নিপোইি ২০২১ িোক্ি তোক্দর নিঙ্গ ববষময িূে  (GGI) দেোক্রর নদ  দিক্  পূবণ এনশযো এবং প্রশোন্ত মহোিোগ্রীয অঞ্চক্ি 

নদ্বতীয (নিউনেিযোক্ের পক্রর) স্থোক্ি রক্যক্ে, এবং দেোর ০.৭৮৪ (ক্িরো িম্ভোবয দেোর ১ এর মক্ধয) নিক্য দদশটি ১৫৬টি 

দদক্শর মক্ধয ১৭তম স্থোি অনধ োর  ক্রক্ে। নফ্নিপোইি শুধুমোি তোর নশক্ষোগ্ত অেণ ি (Educational Attainment) এবং স্বোস্থয 

ও উদ্বতণ ি (Health and Survival) উভযই দক্ষক্িই দভদোক্ভদ দরু  ক্রনি, বরং দদশটি নবক্শ্বর শীষণ ১৮টি দদক্শর মক্ধযও 

রক্যক্ে যোরো তোক্দর অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোক্গ্র (Economic Participation and Opportunity) ববষক্মযর অন্তত 

৭৯.৫% দরু  ক্রক্ে। এই র ম ফ্িোফ্ি অনেণ ত হক্যক্ে এই  োরক্র্ দয নফ্নিপোইি দিই  ক্য টি দদক্শর অিযতম যোরো এ ই 

িোক্ি দেযি পদিমূহ এবং দপশোদোর ও  োনরগ্নর পদিমূক্হ নিঙ্গ ববষময দরু  ক্রক্ে। তক্ব, বৃহত্তর শ্রমশনিক্ত িোরীক্দর আরও 

দবনশ অংশগ্রহক্র্র েিয উৎিোনহত  রো উনেত। মোি ৪৯.১% মনহিো েো নরর বোেোক্র রক্যক্ে, এই িূেক্  মোি ৬৫.৩% ববষময 

অপিোরক্ির অিুরূপ। এ ই িোক্ি, আয এবং মেনুর ববষময অবযোহত রক্যক্ে। গ্ক্ড, মেনুর ববষক্মযর ২২% এবং আয ববষক্মযর 

৩১% এিিও দরু  রো যোযনি। রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির দক্ষক্ি, মোি ৩৬.২% ববষময দরু  রো হক্যক্ে। গ্ত ৫০ বেক্রর 

মক্ধয ১৫ বেক্ররও দবনশ িময ধক্র মনহিো রোষ্ট্রপ্রধোি িো ো িক্েও িংিক্দ এিিও িুব  ম আিি (২৮%) িোরীক্দর দিক্ি 

রক্যক্ে এবং মন্ত্রীক্দর মক্ধয মনহিোর িংিযো আরও  ম (১৩%)%) (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১)। 

২০১৯ িূেক্  নেআইআই (GII) মোি ০.৪৩০, নিক্য নফ্নিপোইি ১৬২টি দদক্শর মক্ধয ১০৪ িবক্র রক্যক্ে। নফ্নিপোইক্ির দক্ষক্ি, 

নেআইআই (GII) দরটিং-এর মূি দমনি গুক্িো হি (UNDP 2020): 

• িংিদীয আিক্ির ২৮% িোরীক্দর দিক্ি; 

• ৭৫.৬% প্রোপ্তবযে িোরী নশক্ষোক্ক্ষক্ি  মপক্ক্ষ মোধযনম  স্তক্র দপৌুঁক্েক্েি; পুরুষক্দর দক্ষক্ি এই হোর ৭২.৪%;  

• প্রনত ১০০,০০০ েীনবত নশশু েে নদক্ত নগ্ক্য ১২১ েি িোরী গ্ভণ ধোরর্ িংনেষ্ট  োরক্র্ মোরো যোি; 

• বযিঃিনন্ধ োক্িেেহোর: ১৫-১৯ বের বযিী প্রনত ১,০০০ িোরী ৫৪.২টি নশশু েেদোি  ক্রি;  

• শ্রমবোেোক্র িোরীর অংশগ্রহর্ ৪৬.১%, যো পুরুষক্দর দক্ষক্ি ৭৩.৩%। 

নবশ্ববযোংক্ র িোরী, বযবিো ও আইি (WBL) ২০২২ িূে  নবক্শষভোক্ব নফ্নিপোইক্ির প্রধোি বযবিোনয  রোেধোিী কুক্যেি 

নিটি িম্পন ণ ত পনরিংিযোক্ির উপর গুরুত্বোক্রোপ  ক্র। িোমনগ্র  িূে  দরটিং ৭৮.৮ (িক্বণোচ্চ ১০০ এর মক্ধয) নিক্য   

িমতোর দনৃষ্টক্ োর্ দিক্  নফ্নিপোইি আঞ্চনি  গ্ক্ডর উপক্র রক্যক্ে এবং ভোি ফ্িোফ্ি  রক্ে, নবক্শষ  ক্র  মণক্ক্ষি, দবতি, 

উক্দযোিো, ইতযোনদ  যোটোগ্নরক্ত। তক্ব, েিোক্ফ্রোর স্বোধীিতোর িীমোবদ্ধতো, নববোহ িম্পন ণ ত িীমোবদ্ধতো, িন্তোি ধোরক্র্র পর 

মনহিোক্দর  োেক্  প্রভোনবত  ক্র এমি আইি, িম্পনত্ত ও উত্তরোনধ োক্রর দক্ষে্ ক্ি নিঙ্গ ববষময এবং মনহিোর দপিশক্ির পনরমোর্ক্  

প্রভোনবত  ক্র এমি আইিগুক্িোর দক্ষক্ি, নফ্নিপোইক্ি মনহিোক্দর েিয আইনি িমতো উন্নত  রোর েিয িংেোর নবক্বেিো  রো 

দর োর। উদোহরর্স্বরূপ, নফ্নিপোইক্ির েিয িবণনিম্ন দেোরগুক্িোর মক্ধয এ টি হি নববোহ িম্পন ণ ত িীমোবদ্ধতো পনরমোপ  িূেক্  

(WBL ২০২২ নববোহ িূে )। নববোক্হর িূেক্  উন্ননত  রক্ত হক্ি নফ্নিপোইি পুরুক্ষর মক্তো এ ইভোক্ব িোরীক্দর নববোহ 

নবক্েক্দর অিুমনত দদওযোর এবং মনহিোক্দরক্  পুরুষক্দর মক্তো পুিরোয নববোহ  রোর অনধ োর দদওযোর নবষযটি নবক্বেিো 

 রক্ত পোক্র (নবশ্ববযোং  ২০২২) .। 
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এই িূে গুক্িোর বোইক্রও, িোম্প্রনত  দিিোক্িনিক্ত নফ্নিপোইক্ির অনভজ্ঞতোয নিঙ্গ-িম্পন ণ ত দবুণিতোগুক্িোর ন েু ন েু তুক্ি ধরো 

হক্যক্ে। নিঙ্গ িমতো অেণ ক্ির েিয নফ্নিপোইক্ি এিিও অক্ি   োে  রো দর োর। দয ি ি আইনি  োেোক্মো িোরীর প্রনত 

িনহংিতোর উপর গুরুত্বোক্রোপিহ এিনেনে (SDG) িূেক্ র অধীক্ি নিঙ্গ িমতোর প্রেোর, প্রক্যোগ্ এবং নিরীক্ষর্  ক্র তোর 

৬৬.৭% নবদযমোি। ২০১৮ িোক্ি, ১৫-৪৯ বের বযিী ৫.৯% িোরী অনভক্যোগ্  ক্রক্েি দয তোরো পূক্বণর ১২ মোক্ি বতণ মোি 

বো প্রোিি অন্তরঙ্গ িঙ্গীর দ্বোরো শোরীনর  এবং/অিবো দযৌি িনহংিতোর নশ োর হক্যক্েি। অনধ ন্তু, প্রেিি-িক্ষম বযক্ির 

(১৫-৪৯ বের) িোরী প্রোযশই তোক্দর দযৌি এবং প্রেিি স্বোস্থয ও অনধ োক্রর দক্ষক্ি বোধোর িিুিীি হক্যক্েি। ২০১৭ িোক্ি, 

৫৬% িোরী পনরবোর পনর ল্পিোর েিয তোক্দর প্রক্যোেিীযতো আধুনি  পদ্ধনতক্ত পূরর্  ক্রনেক্িি। ২০২০ িোক্ির নেক্িবর 

পযণন্ত, নিঙ্গ দনৃষ্টক্ োর্ দিক্  এিনেনেিমূহ (SDGs) নিরীক্ষক্র্র েিয প্রক্যোেিীয িূে গুক্িোর মোি ৪৮.৩% উপিব্ধ নেি, 

প্রধোি দক্ষিগুক্িোক্ত ববষময িহ, নবক্শষত: অনবতনি  পনরেযণো এবং গ্োহণ স্থয  োে এবং মূি শ্রম বোেোক্রর িূে গুক্িো, দযমি 

িোরী-পুরুক্ষ দবতক্ির বযবধোি(ইউএি উইক্মি ২০২২)। 

২০১৩ িোক্ি িুপোর টোইফু্ি হোইযোি (Super Typhoon Haiyan) এর  োরক্র্ িবক্েক্য দবনশ ক্ষনতগ্রস্থ অঞ্চক্ি িোরী ও 

বোনি োরো উচ্চ মোিোর নিঙ্গগ্ত িনহংিতোর িিুিীি হক্যনেি। এটি শুধুমোি নবপযণক্যর ফ্ি িয, বরং নবপযণক্যর আক্গ্ নিঙ্গ 

িম্পন ণ ত িোমোনে   োেোক্মোর মক্ধয অন্তনিণনহত অিোক্মযর মক্ধয নিনহত নেি, যো পক্র তীব্র হক্য ওক্ে যিি দবুঁক্ে িো োর প্রক্েষ্টো 

আরও েরুনর হক্য ওক্ে(িগুক্যি ২০১৯)। 

দ োনভে-১৯ মহোমোরীর প্রভোক্বর নিঙ্গ ও অন্তভুণ নি মূিযোযক্ির (Gender and Inclusion Assessment) ফ্িোফ্ি দিক্  ইনঙ্গত 

দমক্ি দয মহোমোরীটি দবুণি উপক্গ্োিীর অক্ি  মনহিো এবং বোনি োক্দর অবস্থোক্  আরও দশোেিীয  ক্রক্ে৷ মহোমোরী আঘোত 

হোিোর আক্গ্ই নফ্নিপোইক্ি েমবধণমোি নিঙ্গ ববষময িনিভুি  রো হক্যক্ে।  োরর্ দদশটি মোি নতি বেক্রর বযবধোক্ি নিঙ্গ 

িমতো িূেক্  ৮ম স্থোি দিক্  ১৬শ স্থোক্ি দিক্ম এক্িনেি। নফ্নিনপক্িো িোরীরো অিণনিনত ভোক্ব প্রোনন্ত , রোেনিনত ভোক্ব অধস্তি, 

এবং তোক্দর উপর প্রেিি িংেোন্ত নিদ্ধোক্ন্ত নবনধনিক্ষধ আক্রোপ  রো হক্ে। মনহিো এবং বোনি োরো এ োনধ  পনরেযণোমুি  

 োক্ের অিোমঞ্জিযপূর্ণ দোনযত্ব অিুভব  ক্র এবং দেেোর নস্টনরওটোইনপং (gender stereotyping),  িঙ্ক এবং দযৌি িজ্জোয 

দভোক্গ্। প্রনত েোরেি নববোনহত (অিবো অতীক্ত নববোনহত নেি) নফ্নিনপক্িো মনহিোর মক্ধয এ েি শোরীনর , দযৌি, বো 

মোিনি  িনহংিতোর নশ োর হওযোর অনভক্যোগ্  ক্রক্েি(ইউএিএফ্নপএ ২০২১)। 

যনদও নফ্নিপোইি নিঙ্গ িমতোর অগ্রগ্নতর দক্ষক্ি দবশ  ক্য টি মোইিফ্ি  অেণ ি  ক্রক্ে, তক্ব ন েু দক্ষি রক্যক্ে দযিোক্ি 

 োে  রক্ি পনরনস্থনতর আক্রো উন্ননত হক্ত পোক্র। এর ম এ টি দক্ষি হি শ্রমবোেোক্র মনহিোক্দর মধযপন্থী অংশগ্রহর্, যো গ্ত 

২৬ বেক্র িুব  মই উন্নত হক্যক্ে(ক্বযুেোি-েোন উন উ ২০১৯)। 

2.2.10 িাওস 

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব  

• িোও েোতীয পনরষক্দ (Lao National Assembly) মনহিোক্দর িংিযো তুিিোমূি ভোক্ব দবনশ, তক্ব নিদ্ধোন্ত নিক্ত িক্ষম 

অিযোিয পদগুক্িোক্ত  ম। 
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o েোতীয পনরষদ/িংিক্দ িোরী ২৭.৫%; 

o েোতীয পনরষক্দর িভোপনত ও িহ-িভোপনতরোও িোরী; 

o প্রোক্দনশ  পনরষক্দ িোরী ৩১.৫%; 

o তক্ব, দিতৃত্ব ও বযবস্থোপিো পযণোক্যর পদগুক্িোক্ত িোরীক্দর িংিযো মোি ৫%; 

o ২০১৭ িোক্ি, নিনিযর পক্দ  ক্য েিিহ মনহিোরো িোমনগ্র ভোক্ব ির োরী  মণেোরীক্দর ৪৫% প্রনতনিনধত্ব  ক্রনেক্িি; 

o ২০১৫ িোক্ি, গ্রোক্মর প্রধোি এবং উপ-গ্রোম প্রধোিক্দর মক্ধয যিোেক্ম ১.৭% এবং ৭.২% নেক্িি িোরী। 

• নশক্ষো ও স্বোস্থয িোক্ত মনহিো ও বোনি োরো নপনেক্য রক্যক্ে। 

o নিঙ্গ িমতো িূে  (GPI), নবক্শষ  ক্র মোধযনম  নশক্ষো এবং িোক্ষরতোর েিয দদিো যোয দয িোরীরো পুরুষক্দর 

দিক্  নপনেক্য রক্যক্ে (২০১৫ িোক্ি ৭৯ শতোংশ)। (এ ই িোক্ি ৯০ শতোংশ)।  

o স্থোিীয অঞ্চক্ি িোও নপনেআক্র বোিযনববোহ এবং বযিঃিনন্ধ োিীি েক্ের হোর দবশী। ২০-২৪ বের বযিী যুবতীক্দর 

৩২.৭ শতোংশ ১৮ বের বযক্ির আক্গ্ নববোনহত, যোর তুিিোয পুরুষক্দর দক্ষক্ি তো ১০.৮ শতোংশ।  

o বযিঃিনন্ধ োক্ি েে দদওযোর হোর প্রনত ১০০০ েক্ি ৮৩ েি।  

• রোেিীনত, অিণিীনত, িংেৃনত এবং িমোক্ে িোও নপনেআর-এর িংনবধোি িোরী ও পুরুক্ষর িমোিোনধ োর নিনিত  ক্র।  

o িোও মনহিো ইউনিযি (LWU) ১৯৫৫ িোক্ি ি ি কু্ষদ্র্ েিক্গ্োিীর মনহিোক্দর প্রনতনিনধত্ব  রোর িক্ক্ষয প্রনতনিত 

হক্যনেি।   

o ২০০৩ িোি দিক্  িোরী, মো ও নশশুক্দর অগ্রগ্নতর েিয প্রনতনিত েোতীয  নমশি ি ি দক্ষক্ি মনহিোক্দর 

অগ্রগ্নত এবং নিঙ্গ দভদোক্ভদ হ্রোক্ির েিয েোতীয িীনত নিধণোরক্র্র উক্দ্দক্শয িনেয রক্যক্ে।  

o ২০০২ িোক্ি িংগ্ঠিত মনহিো িংিদ িদিয িনমনত (Women Parliamentarian Caucus) িংিদ িদিযক্দর েিয 

মনহিো দিতৃত্ব প্রনশক্ষর্ এবং নিঙ্গ প্রনশক্ষর্  মণিূনের আক্যোেি েিয দোযী।  

• ২০১৪ িোক্ি িযোশিোি িোক্ভণ  অি উইক্মি'ি দহিি অযোে িোইফ্ এেক্পনরক্যন্স (LNS-WHLE) অিুিোক্র, িোও নপনেআক্র  

িোরীক্দর মোনি োিো বো  ৃনষ েনমক্ত অনধ োর িুরনক্ষত  রোর েিয দ োিও িুনিনদণষ্ট  োেোক্মো দিই।  

• নিম্ননিনিত দ ৌশিগুনিক্ত িোও নপনেআর ির োর গুরুত্ব আক্রোপ  ক্র িোক্ িঃ   

o েোতীয নিঙ্গ িমতো নবষয  আইি, িীনত এবং এ িংেোন্ত উপ রর্  

▪ নবদযমোি পোনরবোনর  আইি  োযণ র  রো, যো উপযুি বযক্ির আক্গ্ নবক্য নিনষদ্ধ  ক্র।  

▪ অষ্টম NSEDP’র দেেোর আউটপুট 

▪ িোরী উন্নযি পনর ল্পিো (২০১৬-২০২০) 

▪ েোতীয নিঙ্গ িমতো উন্নযি পনর ল্পিো 

▪ নদ্বতীয েোতীয নিঙ্গ িমতো দ ৌশি (২০১৬-২০২৫) 

▪ িোরী ও নশশুক্দর প্রনত িনহংিতো প্রনতক্রোক্ধ ও এর নবক্রোনধতোয গ্ঠিত েোতীয আইি 

▪ CEDAW এর বোস্তবোযি   

• েোতীয ধোরঙ্কর্ক্ষমতো দেোরদোর  রো  
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o ২০০০ িোক্ি, প্রধোিমন্ত্রীর  োযণোিয িীনত ও পনর ল্পিোয দযৌি-িমনষ্টগ্ত পনরিংিযোি অন্তভুণ ি  রোর নিক্দণ নশ ো 

েোনর  ক্র (িোও নপপিি দেক্মোক্েটি  নরপোবনি  গ্ভিণক্মি ২০১৮) ।  

জাতীয় লচে 

২০২১ িোক্ি, িোও নপনেআর নিঙ্গ বযবধোি িূেক্  (GGI) ০.৭৫০ দেোর িহ ১৫৬টি দদক্শর মক্ধয তৃতীয স্থোক্ি রক্যক্ে 

(িক্বণোচ্চ িম্ভোবয দেোর ১ এর মক্ধয), এবং পূবণ এনশযো এবং প্রশোন্ত মহোিোগ্রীয অঞ্চক্ির ২০টি দদক্শর মক্ধয তৃতীয স্থোক্ি 

রক্যক্ে।  দেোর অিুযোযী, দদক্শ িোরীক্দর িমোি িুক্যোগ্ পোওযোর িম্ভোবিো পুরুষক্দর তুিিোয ২৫%  ম।  ৯১.৫ শতোংশ 

দেোর নিক্য অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোক্গ্র নদ  দিক্  িোও নপনেআর নবক্শ্বর দিরো দদশগুক্িো মোক্ঝ এ টি নহক্িক্ব ভূনম ো 

পোিি  রক্ে, এবং নশক্ষোগ্ত অেণ ি (০.৯৬৫) এবং স্বোস্থয এবং উদ্বতণ ি (০.৯৭৫) দক্ষক্িও দবশ ভোক্িো দেোর বহি  রক্ে।   

২২টি দদক্শর মক্ধয এটি এ টি দদশ দযটি এ টি দযিোক্ি বযবস্থোপ  পক্দর নিঙ্গ বযবধোি  মপক্ক্ষ ৮০%  নমক্যক্ে।  িোও 

নপনেআর তোর দেোরক্  ৫৩ শতোংক্শর দবনশ পক্যি দ্বোরো উন্নত  ক্রক্ে, দযটি ২০১০ িোক্ির তুিিোয ২০১৭ িোক্ি আরও 

ভোি ফ্িোফ্ি প্রনতফ্িি  রক্ে।    রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির িোব-ইিক্েে দেোর  ম যো হি ০.১৪৬, এটি নিক্দণশিো দদয 

দয িোও নপনেআক্রর উনেত রোেিীনত নিঙ্গ িমতো  োযণ র ও উন্নত  রোর এ টি নবক্শষ দক্ষি।  (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  

দফ্োরোম ২০২১)।  

২০১৯ িোক্ির ইক্েক্ে ১৬২টি দদক্শর মক্ধয িোও নপনেআর ১১৩ তম স্থোক্ি রক্যক্ে GII মোি ০.৪৫৯ িক্মত। িোও নপনেআর-

এ GII দরটিং নিধণোরর্  রোর েিয মূি পনরিংিযোিগুক্িো হি  (UNDP ২০২০) :  

• িংিক্দ ২৭.৫% আিি িোরীক্দর।  

• ৩৫.১ শতোংশ প্রোপ্তবযে মনহিো  মপক্ক্ষ মোধযনম  নেনগ্র িম্পন্ন  ক্রক্েি, পুরুষ িম ক্ষক্দর দক্ষক্ি যো হি ৪৬.২%।   

• প্রনত ১০০,০০০ েীনবত িন্তোি প্রিক্বর িময ১৮৫ েি মনহিো গ্ভণ েনিত  োরক্র্ মোরো যোি।  

• বযিঃিনন্ধ োক্ি িন্তোি প্রিক্বর হোর ১৫-১৯ বের বযিী প্রনত ১০০০ মনহিোর মক্ধয ৬৫.৪।   

• মনহিোক্দর শ্রমবোেোক্র অংশগ্রহর্ ৭৬.৭ শতোংশ, পুরুষক্দর ৮০.২ শতোংক্শর তুিিোয।  

নবশ্ববযোংক্ র িোরী, বযবিো এবং আইি (WBL) ২০২২ িূে  নবক্শষভোক্ব িোও নপনেআর-এর প্রধোি বযবিোনয  শহর 

নভক্যিনতক্যক্ির িোক্ি িম্পন ণ ত পনরিংিযোক্ির উপর দনৃষ্ট নিবদ্ধ  ক্র, যোর িোমনগ্র  িূে  দরটিং ৮৮.১ (িম্ভোবয ১০০ এর 

মক্ধয)।   

িমতোর পনরক্প্রনক্ষক্ত, িোও নপনেআর আঞ্চনি  গ্ক্ডর দিক্  ভোক্িো ভূনম ো পোিি  রক্ে, নবক্শষ  ক্র গ্নতশীিতো,  মণক্ক্ষি, 

নববোহ, উক্দযোিো এবং িম্পক্দর দক্ষক্ি। এেোডোও যনদ মনহিোক্দর আয এবং এ েি মনহিোর দপিশক্ির পনরমোর্ প্রভোনবত  ক্র 

এমি প্রনবধোিগুক্িোক্  নবক্বেিো  রো হয, িোও নপনেআর মনহিোক্দর েিয আইনি িমতো বোডোক্িোর েিয িংক্শোধি নবক্বেিো 

 রক্ত পোক্র৷  (নবশ্ববযোং  ২০২২) ।   

এই িূে গুনি েোডোও, িোম্প্রনত  দিিোক্িনিগুক্িো দদক্শর নিঙ্গ-িম্পন ণ ত ন েু দবুণিতোক্ ও তুক্ি ধক্রক্ে। ৮]।   দবশ ন েু 

অেণ ি িক্েও, িোও নপনেআর-এ নিঙ্গ ববষময এিিও এ টি বোধো। িোও নপনেআর-এর মক্তো নপতৃতোনন্ত্র  িমোক্ের িোক্ি যুি 



 

GCF_GGC_Gender Assessment_Annex 8_Bengali  খসড়া 49 

 

িোংেৃনত  নবনধ নিঙ্গ িমতো বনেক্য রোিোক্  শ্রমিোধয  ক্র দতোক্ি।  মোিব পোেোক্রর েমবধণমোি রূপ, দযিোক্ি দমক্যরো এবং 

মনহিোরো প্রধোি নশ োর হক্ে, দিিোক্ি দবইনেং নেক্ক্লক্রশি অযোে প্ল্যোটফ্মণ ফ্র অযো শি বোস্তবোযি  রো  ঠিি হক্য পরক্ে।    

নিঙ্গ দ্বোরো নবভি নিঙ্গ িূে গুনির অিুপনস্থনত অিম্পূর্ণ পযণক্বক্ষর্ প্রনেযো িম্পন্ন  ক্র যোর ফ্ক্ি দদিো যোয নিঙ্গ-নিনবণ োর 

িীনত বতনর হয। (িোউ উইক্মন্স ইউনিযি ২০১৯)  

দনক্ষর্-পূবণ এনশযোয িোও নপনেআর-এর িবক্েক্য দবনশ ন ক্শোরী গ্ভণ ধোরক্র্র হোর এবং উচ্চ মোতৃমৃতুযর অিুপোত রক্যক্ে। দটুি 

গ্রোমীর্ দেিোয এ টি িমীক্ষোয দদিো দগ্ক্ে দয বোনিন্দোক্দর স্বোযত্তশোিক্ির অভোক্বর িম্ভোবিো দবনশ। যনদও নববোহক্  এ টি 

স্বোযত্তশোনিত নিদ্ধোন্ত নহিোক্ব বর্ণিো  রো হক্যনেি, ৪০.৪% নববোক্হ িম্পন ণ ত স্বোযত্তশোিক্ির অভোব নেি। দযৌিভোক্ব িনেয 

ন ক্শোর-ন ক্শোরীক্দর মক্ধয, ৩৫.২% গ্ভণ নিক্রোধ  বযবহোর  ক্র। দেক্ি এবং দমক্যরো িমোি বক্ি বিো হক্যনেি, তো িক্েও 

নশক্ষোর িুক্যোগ্ এবং নিঙ্গ ভূনম ো দেক্িক্দর পক্ক্ষ নেি। উপরন্তু, স্বোমীক্দর দ্বোরো তোক্দর িীর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো আরও িযোযিঙ্গত 

বক্ি গ্র্য  রো হক্তো। (Phongluxa, et al. 2২০২০)।  

িোও নপনেআক্রর দনক্ষর্ প্রক্দক্শর নিম্নভূনমর ধোি েোষীক্দর ঐনতহযবোহী েীবিধোরো  ৃনষর আধুনি ী রর্, বোনর্নেয ী রর্ এবং 

েীনব োর ববনেক্িযর  োরক্র্ দ্রুত পনরবতণ ি হক্ে।  িোরীরো অ- ৃনষ অিযোিয  োক্ের নদক্  দবনশ মক্িোক্যোগ্ী নেি এবং পুরুষক্দর 

তুিিোয আধুনি , অপ্রিোগ্ত, অিণিীনতক্ত েনডত বক্ি মক্ি  রো হক্যনেি।   ৃনষবোেোক্র নিপ্ত হওযো এবং বযবিো  রোর িময 

মনহিোরো আরও দবনশ বোধোর িিুিীি হওযোর  িো েোনিক্যক্েি (Moglia, et al. ২০২০)।   

2.2.11 উগ্ান্ডা  

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   

• উগ্োেোর নিঙ্গ, শ্রম ও িোমোনে  উন্নযি মন্ত্রর্োিয (MGLSD), যো ১৯৯৮ িোক্ি প্রনতনিত হক্যনেি, তো নিঙ্গ িমতো 

এবং মূিধোরোর অগ্রগ্নতর দোনযক্ত্ব রক্যক্ে।  এটি ১৯৮৮ িোক্ি রোষ্ট্রপনতর অনফ্ক্ি প্রনতনিত মনহিো উন্নযি মন্ত্রর্োিক্যর 

উত্তরিূনর।  MGLSD নিঙ্গ-দ নন্দ্র   মণিূনে বোস্তবোযি ও তেোবধোি  ক্র এবং েোতীয মন্ত্রর্োিযগুক্িোক্ত নিঙ্গ দ নন্দ্র  

ইউনিট তেোবধোি  ক্র।  মন্ত্রর্োিযটি দেিো পযণোক্য িম্প্রদোয-নভনত্ত  পনরক্ষবো / দেেোর নবভোগ্গুনিক্ত নবক্ ন্দ্রীভূত 

হক্যক্ে দযগুনি দেিো উন্নযি পনর ল্পিো এবং বোক্েটগুনিক্ত নিঙ্গ মূিধোরোক্  েোনিত  রোর েিয দোযী (ইিিোনম  উন্নযি 

বযোং  ২০১৯)  

• এমনেএিএিনে-এর মোধযক্ম, েোতীয ও দেিো পযণোক্য দবশ ন েু নিঙ্গ-দ নন্দ্র   োেোক্মো বতনর  রো হক্যক্ে, দযমি নিঙ্গ-

প্রনতনেযোশীি বোক্েট ইউনিট এবং অিণ মন্ত্রর্োিক্য  োনরগ্নর  োযণনিবণোহী  নমটি এবং উগ্োেো পনরিংিযোি বুযক্রোর নিঙ্গ 

পনরিংিযোি  নমটি। এমনেএিএিনে নিঙ্গ-প্রনতনেযোশীি বোক্েটিংক্  িনেয  রোর েিয অিণ, পনর ল্পিো, এবং অিণনিনত  

উন্নযি (MoFED) মন্ত্রর্োিক্যর িোক্িও  োে  ক্র। 

• েোতীয নিঙ্গ িীনত, ১৯৯৭ িোক্ি অিুক্মোনদত এবং ২০০৭ িোক্ি িংক্শোনধত, িোরীর ক্ষমতোযি এবং নিঙ্গ িমতোর েিয 

দদক্শর প্রধোি আইনি  োেোক্মো। এটির িক্ষয হি িমস্ত দক্ষি েকু্ড নিঙ্গ িমিযো দমো োক্বিোর েিয িম্পদ বরোক্দ্দর মোধযক্ম 

েোতীয উন্নযি প্রনেযোয নিঙ্গ িমিযগুক্িোক্  অন্তভুণ ি  রো। এেোডোও, নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতো প্রনতক্রোক্ধর েিয দবশ 
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 ক্য টি িীনত এবং আইি প্রনতনিত হক্যক্ে, যোর প্রোিনম  িীনত হক্িো িযোশিোি পনিনি অযোে অযো শি অি দযো 

এনিনমক্িশি অফ্ দেেোর-দবেে ভোক্যোক্িন্স, যো ২০১৬ িোক্ি গ্ৃহীত। 

• উগ্োেোর ির োর CEDAW, ১৯৯৫ িোক্ির অযো শক্ির েিয দবইনেং প্ল্যোটফ্মণ এবং দট িই উন্নযক্ির িক্ষযগুনি গ্রহর্ 

 ক্রক্ে। 

• SDG ৫ এর িোক্ি িম্পন ণ ত, দদক্শর নদ্বতীয দস্বেো ৃত েোতীয SDG বোস্তবোযক্ির অগ্রগ্নত পযণোক্িোেিোয দদিো দগ্ক্ে দয 

নিঙ্গ িমতো িীনত এবং আইিগুনি মনহিোক্দর েিয িুক্যোগ্ বোনডক্যক্ে, েোতীয িংিদ এবং স্থোিীয ির োর  োেোক্মোক্ত 

মনহিোক্দর প্রনতনিনধক্ত্বর উক্েিক্যোগ্য উন্ননতর িোক্ি আরও দবনশ মনহিো ন ংবো দমক্যরো েুক্ি, এবং শ্রমশনিক্ত আরও দবনশ 

িোরী অংশগ্রহর্  রক্ে। তক্ব ন েু মূি িীনত যো নিঙ্গ িংক্বদিশীি হওযো উনেত, দযমি নশক্ষো আইি, নিঙ্গ-নিরক্পক্ষ 

রক্য দগ্ক্ে।   (উগ্োেো প্রেোতন্ত্র 2020)    

জাতীয় লচে 

GGI-দত উগ্োেো নবশ্ববযোপী (১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয) ৬৬তম এবং িোব-িোহোরোি আনি োয ২০২১ িোক্ি ০.৭২ দেোর িহ 

দশম স্থোক্ি রক্যক্ে। রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ি উগ্োেোর িবণনিম্ন দেোনরং নেি, এবং স্বোস্থয এবং উদ্বতণ ি দক্ষক্ি এটির িক্বণোচ্চ 

দেোনরং নেি ০.৯৬ (িম্ভোবয ১ এর মক্ধয), এটি এই মোিোয নবক্শ্বর প্রিম স্থোক্ি রক্যক্ে  }(ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম 

২০২১)। 

২০১৯ িোক্ি, উগ্োেো ০.৫৩৫ এর GII িহ ১৬২ টি দদক্শর মক্ধয ১৩১ তম স্থোক্ি রক্যক্ে (UNDP ২০২০)। মোিো েকু্ড 

এর  মণক্ষমতো নিম্নরূপ নেি: 

• িংিদীয আিক্ির ৩৪.৯% িোরী  

• ২৭.৫% প্রোপ্তবযে মনহিোরো ৩৫.১% পুরুষ িম ক্ক্ষর তুিিোয  মপক্ক্ষ মোধযনম  নশক্ষোয দপৌুঁক্েক্েি  

• প্রনত ১০০,০০০ েীনবত িন্তোি প্রিক্বর দক্ষক্ি, ৩৭৫ েি মনহিো গ্ভণ োবস্থো িম্পন ণ ত  োরক্র্ মোরো যোি  

• শ্রমশনিক্ত িোরীর অংশগ্রহর্ পুরুষক্দর ৭৩.৯% এর তুিিোয ৬৭%।  

রোেধোিী  োম্পোিোর উপর দনৃষ্ট নিবদ্ধ  ক্র, উগ্োেোর এ টি WBL িূে  রক্যক্ে ৭৩.১  (ওযোল্ডণ  বযোং  ২০২২)। উগ্োেো 

 মণক্ক্ষক্ি, দবতি এবং নববোক্হর নবভোক্গ্ ভোি ফ্িোফ্ি  ক্রক্ে, দযিোক্ি উক্দ্বক্গ্র মূি দক্ষিগুনির মক্ধয রক্যক্ে:  

• অনভভোব ত্ব   গ্ক্ড মনহিোরো ১৪ িপ্তোক্হর  ম দবতক্ির মোতৃত্ব োিীি েুটি পোি।  উপরন্তু, িমস্ত মোতৃত্ব োিীি েুটির 

িুনবধো বতণ মোক্ি ির োর দ্বোরো পনরেোনিত হয িো।  

• িম্পনত্তিঃ  পুি এবং  িযোক্দর তোক্দর নপতোমোতোর  োে দিক্  িম্পনত্তর উত্তরোনধ োক্রর িমোি অনধ োর দিই, এবং পুরুষ 

এবং মনহিোক্দর তোক্দর মৃত স্বোমী বো িীর  োে দিক্  িম্পনত্তর উত্তরোনধ োক্রর িমোি অনধ োর দিই।  

যনদও নিঙ্গ িমতো অেণ ক্ির েিয এমনেএিএিনে-র ভূনম ো গুরুত্বপূর্ণ, “এটি উক্েি  রো হক্যক্ে দয েোতীয এবং নবক্ ন্দ্রীভূত 

উভয  োেোক্মোক্তই িীনমত  মী এবং তহনবি রক্যক্ে। উদোহরর্স্বরূপ, নিনভি িোনভণ ক্ির িংেোর এবং নবপযণক্যর  োরক্র্ ১৯৯৫ 

িোক্ি  নিঙ্গ দক্ষতো িহ  োনরগ্নর  মীক্দর িংিযো ৩৩ েি দিক্  ২০১৪ িোক্ি ১০-এ  নমক্য আিো হক্যনেি। তদপুনর, েোতীয 
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বোক্েট দিক্  এমনেএিএিনে-এর বরোদ্দ ধোরোবোনহ ভোক্ব ১%-এর  ম হক্যক্ে।” (ইিিোনম  দেক্ভিপক্মি বযোঙ্ক ২০১৯)। 

িীনমত িম্পদ পরবতীক্ত মন্ত্রর্োিক্যর  োক্ের িোগ্োি এবং প্রভোবক্  িীনমত  ক্র।   

২০১১ দিক্  ২০১৬ িোি পযণন্ত দযৌি নিপীডক্ির িনিভুি ঘটিোর িংিযো  ক্ম যোওযো িক্েও, ২০১৯ দেেোর ইিুয নরক্পোটণ  

অিুিোক্র, মনহিোক্দর মক্ধয দযৌি িনহংিতো এিিও দবনশ প্রবি।  প্রনতক্বদক্ি আরও দদিো দগ্ক্ে দয িোরীক্দর এিিও  মণশনিক্ত 

 ম প্রনতনিনধত্ব রক্যক্ে, পুরুষক্দর তুিিোয অক্ি  দবনশ িোরী অনবতনি  পনরেযণোর  োক্ে নিক্যোনেত, এবং "আরও দবনশ 

পুরুষ দবতিভুি  মণিংস্থোক্ি নেক্িি এবং প্রোিনম ভোক্ব পোনরবোনর   মী নহিোক্ব  োে  রো মনহিোক্দর তুিিোয নিক্যোগ্ তণ ো 

হওযোর িম্ভোবিোও নেি। অিবো স্ব- মণিংস্থোক্ি।"  (UGBS ২০১৯) । ` GII ফ্িোফ্ি অিুিোক্র, অিণিীনতক্ত িোরীক্দর 

অংশগ্রহর্ পুরুক্ষর অংশগ্রহক্র্র তুিিোয িুব  ম িো হওযো িক্েও, নিঙ্গ অিুিোক্র  মণিংস্থোক্ির মোি এবং ফ্মণ উক্েিক্যোগ্যভোক্ব 

আিোদো বক্ি মক্ি হয, যো পুরুষক্দর তুিিোয িোরীক্দর দবনশ নবপযণক্য দফ্ক্ি দদয।  

2.2.12 ইলজপ্ট/লিশর  

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব  

• ২০১৪ িোক্ি িংক্শোনধত নমশক্রর িংনবধোি, িোরীর ক্ষমতোযি এবং িোগ্নর , িোমোনে , রোেনিনত , অিণনিনত  ও 

িোংেৃনত  দক্ষক্ি পুরুষ ও মনহিোক্দর িমতোর আহ্বোি েোিোয (USAID ২০২০) )। 

• দদক্শর িযোশিোি  োউনন্সি অফ্ উইক্মি (NCW) ২০০০ িোক্ি প্রনতনিত হক্যনেি, ন ন্তু শুধমুোি ২০১৮ িোক্ি িংনবধোক্ি 

এ টি স্বোধীি প্রনতিোক্ির প্রক্যোেক্ির প্রনতনেযো নহিোক্ব প্রোনতিোনি  রূপ িোভ  ক্র যো নিঙ্গ িমতোর িমিণক্ি েোতীয 

দ ৌশি ও  মণিূনে বোস্তবোযি ও তদোরন   ক্র।   রোক্েযর ২৭টি গ্ভিণক্রক্টর প্রনতটিক্ত NCW-এর বোস্তবোযি শোিো 

রক্যক্ে দযগুনি NCW িীনত,  মণিূনে এবং প্রেোরোনভযোক্ির স্থোিীয বোস্তবোযি পনরেোিিো  ক্র।   

• ২০১৭ িোক্ি এিনিেনব্লউ দ্বোরো নমশরীয মনহিোক্দর ক্ষমতোযক্ির েিয েোতীয দ ৌশি েোি ু রো হক্যনেি, যো SDG ৫-

এর েোতীয িক্ষযগুনি নবনশষ্ট  ক্র SDGগুনির িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ এ টি দ ৌশি গ্রহর্ োরী নমশরক্  প্রিম দদশ নহিোক্ব 

গ্ক্ড তুক্িনেি।  

• SDG িক্ষযমোিোর নদক্  অগ্রগ্নতর নবষক্য নমশক্রর দস্বেো ৃত েোতীয পযণোক্িোেিোয দদিো দগ্ক্ে দয নবক্শষ  ক্র েোতীয 

িংিক্দ এবং মন্ত্রী পক্দ িোরীক্দর প্রনতনিনধক্ত্বর দক্ষক্ি, দিইিোক্ি বযোং  অযো োউি আক্ে এমি মনহিোক্দর অিুপোক্তর দক্ষক্ি 

নবক্শষ অগ্রগ্নত হক্যক্ে।   তো িক্েও ববষময বেোয রক্যক্ে, নবক্শষ  ক্র শ্রমবোেোক্র অংশগ্রহর্ এবং  মণেীবক্ির 

অগ্রগ্নতক্ত।  

• এিনিেনব্লউ প্রনতিোর এর পোশোপোনশ নমশক্রর িংনবধোক্ি আরও শতণ আক্রোপ  ক্র দয রোষ্ট্রটি নিঙ্গ িমতোর েিয প্রনতশ্রুনতবদ্ধ 

বহু আন্তেণ োনত  এবং আঞ্চনি  উপ রর্ এবং  োেোক্মো অিুক্মোদি  রক্ব, দযমি SDG িমূহ, CEDAW, দবইনেং 

নেক্ক্লক্রশি অযোে প্ল্যোটফ্মণ অফ্ অযো শি অফ্ ১৯৯৫, আরব েোটণ োর অি নহউমযোি রোইটি এবং আন্তেণ োনত  শ্রম িংস্থোর 

িনহংিতো এবং হযরোনি  িক্ভিশি  মণক্ক্ষক্ি দযৌি িনহংিতো এবং হযরোনি নিনষদ্ধ  ক্র।  

জাতীয় লচে 
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২০২১ GGI-এর েিয নমশর নবশ্ববযোপী ১২৯তম (১৫৬টি দদক্শর মক্ধয) এবং ০.৬৪ দেোর িহ ২০২১ িোক্ি মধযপ্রোেয ও 

উত্তর আনি ো অঞ্চক্ি েতুিণ স্থোক্ি রক্যক্ে। নমশর তোর রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির মোিো, স্বোস্থয এবং  উদ্বতণ ি, নশক্ষোগ্ত অেণ ক্ি 

ন েু অগ্রগ্নত  ক্রক্ে (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১)।    রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির নবষক্য, নমশক্র এিি িংিদ 

িদিযক্দর মক্ধয ২৭% িোরী রক্যক্ে, যো ২০১৯ িোক্ি ১৫% দিক্  দবক্ডক্ে।  তক্ব, অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোক্গ্র নদ  

দিক্  দদশটি নপনেক্য দগ্ক্ে, দযিোক্ি মোি ২০% িোরী শ্রমবোেোক্র অংশগ্রহর্  রক্ে।  এেোডোও, বযবস্থোপ  পক্দ বযবধোি 

নবশ্ববযোপী িবক্েক্য দবনশ, প্রোয ৯২%, দযিোক্ি মনহিোরো িমস্ত বযবস্থোপ  পক্দর মোি ৭.৪%।  এই ববষমযগুনি আরও প্রনতফ্নিত 

হয িোরী ও পুরুক্ষর মক্ধয উপোেণ ি বো মেনুরর বযবধোক্ি। 

 

রোেধোিী  োযক্রোক্  মক্িোনিক্বশ  ক্র, নমশক্রর এ টি WBL িূে  রক্যক্ে ৫.৬ ওযোল্ডণ  বযোং  ২০২২) ।   নমশর উক্দযোিো 

এবং দপিশি নবভোক্গ্ ভোি ফ্ি  ক্রক্ে, দযিোক্ি নিক্ম্ন উনেনিত উক্দ্বক্গ্র মূি দক্ষিগুনি অন্তভুণ ি:  

• দবতি, দযিোক্ি আইিী  োেোক্মো রক্যক্ে যো িোরীক্দর শ্রমশনিক্ত পুরুষক্দর িমোি পনরমোক্র্ অংশগ্রহর্  রক্ত বোধো দদয, 

উদোহরর্স্বরূপ, িোরীক্দর শ্রম আইক্ির নবধোি দ্বোরো নবপজ্জি ,  ঠিি বো বিনত ভোক্ব অিুপযুি বক্ি নবক্বনেত  োেগুনিক্ত 

 োে  রোর েিয িীমোবদ্ধ  রো হক্যক্ে৷  

• অনভভোব ত্ব, দযিোক্ি মনহিোরো গ্ক্ড ১৪ িপ্তোক্হর  ম দবতক্ির মোতৃত্ব োিীি েুটি পোয এবং নপতোরো দবতিক্ভোগ্ী েুটি 

পোি িো।  উপরন্তু, ি ি মোতৃত্ব োিীি েুটিক্ত িো ো োিীি িমস্ত িুনবধোগুনি ির োর দ্বোরো পনরেোনিত হয িো।  

যনদও নমশর িোরীর ক্ষমতোযি এবং িুরক্ষোর নবষক্য আইিী অগ্রগ্নত  ক্রক্ে, নিঙ্গ ববষময রক্য দগ্ক্ে, এবং এটি আংনশ ভোক্ব 

গ্ভীরভোক্ব আবদ্ধ মক্িোভোব এবং দনৃষ্টভনঙ্গ দ্বোরো েোনিত যো এটিক্  স্থোযী  ক্র।  আন্তেণ োনত  পুরুষ ও নিঙ্গ িমতো িমীক্ষো 

– মধযপ্রোেয ও উত্তর আনি ো (ইক্মক্েি দমিো) নমশর িহ েোরটি দদক্শ পুরুষ এবং মনহিোক্দর মক্িোভোব এবং আেরক্র্র নদক্  

িের দদওযোর েিয এর অিুরূপগুক্িোর মোক্ঝ প্রিম গ্ক্বষর্ো।  নমশক্র, এটি পোওযো দগ্ক্ে দয "পুরুষরো িোরীক্দর বোনডর 

বোইক্র  োে  রোর এবং রোেনিনত  ও েিেীবক্ির নদ গুনিক্ত তোক্দর অংশগ্রহক্র্র নবরুক্দ্ধ।"  এটি আরও প্র োশ  ক্রক্ে 

দয পুরুষরো দঢৃ়ভোক্ব িমিণি  ক্র দয তোক্দর বোনডক্ত প্রোিনম  উপোেণ ি োরী হওযো উনেত এবং পনরবোক্রর দবনশরভোগ্ নিদ্ধোন্ত 

দিওযো উনেত।  গ্ক্বষর্োটি আরও প্র োশ  ক্রক্ে দয "নমশক্র মনহিোক্দর দযৌিোঙ্গ নবক্েদ (FGM) এর েিয উচ্চ িমিণি 

রক্যক্ে, দযিোক্ি ৭০% এরও দবনশ পুরুষ এবং অক্ধণক্ রও দবনশ মনহিো এই অভযোিটিক্  অিুক্মোদি  ক্রক্েি।" (িোনমর 

২০১৮)।  এই মক্িোভোব এবং দনৃষ্টভনঙ্গগুক্িোর ফ্ক্ি অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং ক্ষমতোযক্ি  ম GGI দেোনরং হক্ত পোক্র।  

তদপুনর,  োেোক্মোগ্ত িমিযো দযমি িোরী বিোম পুরুক্ষ উপিব্ধ েো নরক্ত ববষময এবং পুরুষক্দর তুিিোয  ম িোরীর নশক্ষোয 

প্রক্বশোনধ োরও ববষক্মযর মূি অবদোি োরী (ঘোফ্োর ২০২১) ।  

2.2.13 কসননগ্াি  

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   

• দিক্িগ্োক্ির িংনবধোি (২০০১) নিঙ্গ িমতোর েিয আহ্বোি েোনিক্যক্ে (ইিক্বি, েযো বি এবং দশিোর ২০১৯)।   
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• ২০০৫ িোক্ি দিক্িগ্োি িোরী-পুরুষ িমতো (ইকুযযোনিটি অযোে ইকুযইটি) (SNEEG) েিয এ টি েোতীয দ ৌশি েোিু 

 ক্রনেি, যো ২০১৬ িোক্ি আপক্েট  রো হক্যনেি।  SNEEG-এর িক্ষয হক্িো নিঙ্গ িমতোর িমিযো িমোধোি  রো এবং 

িোরীর অনধ োর িুরক্ষো নিনিত  রো।  দিটর এবং অঞ্চিগুনিক্ত নিঙ্গ-িংক্বদিশীি বোক্েট বোডোক্িোর পোশোপোনশ নিঙ্গ-

িংক্বদিশীি পযণক্বক্ষর্ এবং মূিযোযি প্রনেযো নিনিত  রোর েিয িীনতগুনিও স্থোপি  রো হক্যক্ে।  

• দিক্িগ্োি ২০১০ িোক্ি িমতো আইি পোি  ক্রক্ে, যোর িক্ষয অন্তত অক্ধণ  রোেনিনত  পক্দ িোরীর উপস্থনতর মোধযক্ম 

িোরী ক্ষমতোযি।  ২০২১ িোক্ি দমোট ৬৪ েি মনহিো িংিক্দ নিবণোনেত হক্যক্েি, এটি এ টি িতুি দর েণ ।   

• ২০১৭ িোক্ি েোতীয িমযো পযণক্বক্ষর্ দ ন্দ্র (িযোশিোি পযোনরটি অবেোরক্ভটনর) বতনর  রো হক্যনেি নিঙ্গ ববষময এবং 

ববষময নেনিত রর্, িীনত প্রক্যোগ্ এবং বোস্তবোযি পযণক্বক্ষক্র্র িক্ক্ষয।  

• দিক্িগ্োি নিঙ্গ িমতোর েিয প্রনতশ্রুনতবদ্ধ ন েু আন্তেণ োনত  এবং আঞ্চনি  উপ রর্ অিুক্মোদি  ক্রক্ে, দযমি CEDAW, 

িোরীর নবরুক্দ্ধ িনহংিতোর অপশিোি দপ্রোক্টো ি, আনি োর িোরীক্দর অনধ োক্রর উপর মোিব ও েিগ্ক্র্র অনধ োর 

িম্পন ণ ত আনি োি িিক্দর দপ্রোক্টো ি, এবং SDG িমূহ  (UN Women n.d.)।  

জাতীয় লচে 

GGI-দত দিক্িগ্োি নবশ্ববযোপী (১৫৬টি দদক্শর মক্ধয) ১০৪তম এবং িোব-িোহোরোি আনি োয ২০২১ িোক্ি ০.৬৮ দেোর নিক্য 

১৯ তম। (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১)   দিক্িগ্োি স্বোস্থয এবং উদ্বতণ ি এবং নশক্ষোগ্ত অেণ ক্ির মোিোয ভোি ফ্ি 

 ক্রক্ে, যনদও এিিও দদক্শ পুরুষ ও মনহিোক্দর মক্ধয িোক্ষরতোর বযবধোি রক্যক্ে।  রোেিীনতক্ত িোরী প্রনতনিনধত্ব নিক্য 

এিিও েযোক্িঞ্জ রক্য দগ্ক্ে; দযিোক্ি ৪০% িংিদ িদিয িোরী আর মোি ২২% মন্ত্রী িোরী।  উপরন্তু, অিণনিনত  অংশগ্রহর্ও 

এ টি েযোক্িঞ্জ দযিোক্ি মোি ৩৬.৪% িোরী শ্রমশনিক্ত অংশগ্রহর্  ক্র। বযবস্থোপিোর ভূনম োয প্রনতনিনধত্বও  ম।  

২০১৯ িোক্ি দিক্িগ্োি ০.৫৩৩ (UNDP ২০২০)ক্েোর িহ GII-এর েিয ১৬২টি দদক্শর মক্ধয ১৩০ তম স্থোক্ি রক্যক্ে। মূি 

মোিো েকু্ড  োযণেম নিম্নরূপ নেি:  

• িংিদীয আিক্ির ৪১.৮% িোরী  

• ২৬.৫% পুরুষক্দর তুিিোয ১০.৩% প্রোপ্তবযে মনহিো  মপক্ক্ষ মোধযনম  নশক্ষোয দপৌুঁক্েক্েি   

• প্রনত ১০০,০০০ েীনবত িন্তোি প্রিক্ব ৩১৫ েি মনহিো গ্ভণ েনিত  োরক্র্ মোরো যোি।  

• শ্রমশনিক্ত িোরীর অংশগ্রহর্ পুরুষক্দর ৫৭.৫% এর তুিিোয ৩৫%।  

রোেধোিী েো োরক্  দ ন্দ্র  ক্র, দিক্িগ্োক্ির WBL িূে  হক্ে ৬৬.৯ (ওযোল্ডণ  বযোং  ২০২২)।   দিক্িগ্োি  মণক্ক্ষি এবং 

দপিশি নবভোক্গ্ ভোি ফ্িোফ্ি  ক্রক্ে, দয দক্ষক্ি অন্তভুণ ি উন্ননতর মূি দক্ষিগুনি হক্িোিঃ:  

• দবতি, দযিোক্ি আইনি  োেোক্মো রক্যক্ে যো িোরীক্দর শ্রমশনিক্ত পুরুষক্দর মক্তো এ ই পনরমোক্র্ অংশগ্রহর্  রক্ত বোধো 

দদয, উদোহরর্স্বরূপ, আইক্ির নবধোি দ্বোরো িোরী দিিব  োক্ে িম্পৃি হক্ত িীমোবদ্ধ দযগুক্িো নবপজ্জি ,  ঠিি বো 

বিনত ভোক্ব অিুপযুি বক্ি নবক্বনেত।  তোই পুরুক্ষরো দযভোক্ব  োে  রক্ত পোক্র িোরীরো িিি, নিমণোর্ ও  োরিোিোয 

এ ইভোক্ব  োে  রক্ত পোক্র িো।  
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• িম্পনত্ত, দযিোক্ি পুি এবং  িযোক্দর তোক্দর নপতোমোতোর  োে দিক্  িম্পনত্তর উত্তরোনধ োক্রর িমোি অনধ োর দিই এবং 

পুরুষ এবং মনহিোক্দর তোক্দর মৃত স্বোমী বো িীর  োে দিক্  িম্পনত্তর উত্তরোনধ োক্রর িমোি অনধ োর দিই।  

  যনদও নিঙ্গ িমতোর েিয িোরো দদক্শ দেোরোক্িো িমিণি রক্যক্ে এবং ন েু দক্ষক্ি অগ্রগ্নত হক্যক্ে, (নবক্শষ  ক্র রোেনিনত  

ক্ষমতোযি যো উপক্র উনেনিত হক্যক্ে) পুরুষক্দর তুিিোয িোরীক্দর এিিও  মণিংস্থোি, দমোবোইি দফ্োি বো ইিোরক্িট অযোক্েি 

পোওযোর িম্ভোবিো  ম, যো তোক্দর এ টি প্রনতকুি অবস্থোয দফ্ক্ি (ইিক্বি, েযো বি এবং দশিোর ২০১৯)।  

2.2.14 রুয়ান্ডা  

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   

• নিঙ্গ িমতো এবং িোরীর ক্ষমতোযি রুযোেোর ২০০৩ িোক্ির িংনবধোক্ি (২০১৫ িোক্ি িংক্শোনধত) নিধণোরর্  রো হক্যক্ে। 

িংনবধোক্ি নিক্দণশ দদওযো হক্যক্ে দয নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্র  মপক্ক্ষ ৩০% পদ মনহিোক্দর দ্বোরো অনধনিত হক্ব।  (দেেোর 

মনিটনরং অনফ্ি ২০১৯) ।  

• ২০১০ িোক্ির েোতীয নিঙ্গ িীনত নিঙ্গ িমিযোগুক্িোর মূিধোরোর েিয বতনর  রো হক্যনেি এবং পুরুষ ও মনহিোক্দর 

িমোিভোক্ব অন্তভুণ ি  ক্র এমি উন্নযি িক্ষম ও নিঙ্গ ইিুযগুক্িোক্  মূিধোরোর িোক্ি িংনেষ্ট  রক্ত।     েোতীয নিঙ্গ 

িীনতক্ত বনর্ণত িীনত উক্দ্দশযগুনি অেণ ক্ির েিয নিঙ্গ িমতো এবং িোরীর ক্ষমতোযিক্  উন্নীত  ক্র এমি দ ৌশিগ্ত 

উক্দযোগ্গুনিক্  েোনিত  রোর েিয দিটর দেেোর দমইিনিনমং দ ৌশিগুনি বতনর এবং প্রক্যোগ্  রো হক্যনেি।   

• রুযোেোর উন্নযি  মণিূনে, নভশি ২০২০ (এিি নভশি ২০৫০), নিঙ্গ িমতো এবং িোরীর ক্ষমতোযিক্  দদক্শর উন্নযিমূি  

িক্ষয পূরক্র্র েিয প্রক্যোেিীয এ টি অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদ  নহক্িক্ব গ্র্য  ক্র।   নবষযিনূে িোরীক্দর িুরক্ষো ও ক্ষমতোযক্ির 

েিয এ টি নিঙ্গ-িংক্বদিশীি আইনি ও িীনত  োেোক্মো বতনর  রোর প্রনতশ্রুনত দদয।   

• এই উন্নযি নবষযিূনে বতণ মোি েোতীয রূপোন্তর দ ৌশিক্  প্রভোনবত  ক্রক্ে যো নতিটি  োেোক্মোর (২০১৭-২০২৪), উপর 

নিভণ রশীি:  অিণনিনত  রূপোন্তর, িোমোনে  রূপোন্তর, এবং রূপোন্তরমূি  শোিি।   ২০০৩ িোক্ি িংনবধোি দ্বোরো গ্ঠিত 

দেেোর মনিটনরং অনফ্ি (GMO), েোতীয রূপোন্তর দ ৌশি (NST)-এর নতিটি  োেোক্মো েকু্ড প্রধোি নিঙ্গ-িংক্বদিশীি 

িূে গুনিক্ত দদক্শর অগ্রগ্নত নবক্েষর্ ও মূিযোযি  ক্র।  

• রুযোেো ির োর িোরো দদশ দিক্  ১০০,০০০ টিরও দবনশ  নমটির িদিযক্দর নিক্য েোতীয মনহিো  োউনন্সিও প্রনতিো 

 ক্রক্ে যোরো িমস্ত েোতীয উন্নযি  মণিূনেক্ত অংশগ্রহক্র্র েিয মনহিোক্দর িনেয ও ক্ষমতোযি  ক্র (UN ২০১৯) 

• রুযোেো নিঙ্গ িমতো এবং িোরীর ক্ষমতোযক্ির েিয  মপক্ক্ষ ১৩টি আঞ্চনি  এবং আন্তেণ োনত  উপ রক্র্র প্রনত অঙ্গী োর 

প্রদশণি  ক্রক্ে, যোর মক্ধয রক্যক্ে:  CEDAW, দবইনেং নেক্ক্লক্রশি অযোে প্ল্যোটফ্মণ ফ্র অযো শি (Beijing Declation 

and Platform for Action), িোরীর রোেনিনত  অনধ োক্রর প্রেিি, িোরীর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো নিমূণক্ির দঘোষর্ো, এবং 

SDGs (UNDP ২০১৮) )।  

• রুযোেোর ২০১৯ দস্বেো ৃত েোতীয পযণোক্িোেিো প্রনতক্বদি প্র োশ  ক্রক্ে দয, দঢৃ় রোেনিনত  ইেো এবং প্রোনতিোনি  এবং 

িীনত  োেোক্মোর েিয দদশটি তোর িক্ষযগুনির নদক্  দুদণ োন্ত অগ্রগ্নত িম্পন্ন  ক্রক্ে।   তক্ব উন্ননত ও অগ্রগ্নতর িম্ভোবিো 
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রক্যক্ে, নবক্শষ  ক্র িোরীর শ্রমবোেোক্র অংশগ্রহর্ বোনডক্য এবং পনরবোর পনর ল্পিো ও অিযোিয ঐনতহযগ্তভোক্ব িোরী-

প্রধোি নেযো িোক্প পুরুষক্দর অংশীদোর  ক্র। (েোনতিংঘ, ২০১৯)।  

জাতীয় লচে 

 ০.৮১ দেোর িহ, ২০২১ িোক্ি GGI-এর েিয রুযোেো নবশ্ববযোপী (১৫৬টি দদক্শর মক্ধয) িপ্তম এবং িোব-িোহোরোি 

আনি োয নদ্বতীয  স্থোি দপক্যক্ে।  (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১) । রুযোেো শীষণ িযটি দদক্শর মক্ধয এ টি দযটি 

নিঙ্গ বযবধোি  মপক্ক্ষ ৮০% দরোধ  ক্রক্ে। দরোযোেো ২০১৪ দিক্  ২০১৯ িোি পযণন্ত অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোক্গ্র 

মোিোয নিনিযর এবং নিবণোহী পক্দ মনহিোক্দর িংিযো বৃনদ্ধ  ক্রক্ে। (১৪.১% দিক্  ২৮.৬ %)।  রুযোেোয ৮০% এরও দবনশ 

মনহিো শ্রমশনিক্ত অংশগ্রহর্  ক্র, যো শ্রমশনিক্ত অংশগ্রহর্ োরী পুরুষক্দর অংক্শর িমোি।  মন্ত্রী পদ এবং িংিদীয পক্দ 

িোরীক্দর প্রনতনিনধক্ত্বর দক্ষক্ি িম্পূর্ণ নিঙ্গ িমতোর িোক্ি রোেনিনত  ক্ষমতোযক্িও রুযোেো ভোক্িো ফ্ি  ক্রক্ে।   

২০১৯ িোক্ি, রুযোেো ০.৪০২ (UNDP ২০২০) দেোর িহ GII-এর েিয ১৬২টি দদক্শর মক্ধয ৯২ তম স্থোক্ি নেক্িো। মোিো 

েকু্ড  মণক্ষমতো নিম্নরূপ নেি:  

• িংিদীয আিক্ির ৫৫.৭% িোরী  

• ১০.৯% প্রোপ্তবযে মনহিোরো  মপক্ক্ষ মোধযনম  নশক্ষোয দপৌুঁক্েক্েি যোর তুিিোয পুরুষক্দর ১৫.৮% দপৌুঁক্েক্ে। 

• প্রনত ১০০,০০০ েীনবত িন্তোি প্রিক্বর িময, ২৪৮ েি মনহিো গ্ভণ ধোরর্ িংনেষ্ট  োরক্র্ মোরো যোি  

• শ্রমশনিক্ত িোরীর অংশগ্রহর্ পুরুষক্দর ৮৩.৪% এর তুিিোয ৮৩.৯%।  

রোেধোিী ন গ্োনিক্ত দনৃষ্ট নিবদ্ধ  ক্র, রুযোেোর এ টি WBL িূে  রক্যক্ে ৮৩৮ (ওযোল্ডণ  বযোং  ২০২২)।  রুযোেো 

গ্নতশীিতো,  মণক্ক্ষি, দবতি, নববোহ এবং িম্পনত্ত নবভোগ্গুনিক্ত ভোি পোরফ্রমযোন্স  ক্রক্ে, যিি উক্দ্বক্গ্র এ টি মূি দক্ষি 

হি অনভভোব ত্ব।  মনহিোরো গ্ক্ড ১৪ িপ্তোক্হর  ম দবতক্ির মোতৃত্ব োিীি েুটি পোি, এবং ির োর বতণ মোক্ি িমস্ত িুনবধোগুনি 

পনরেোিিো  ক্র িো।   এর পোশোপোনশ এমি দ োি আইি দিই যো স্পষ্টভোক্ব গ্ভণ বতী  মীক্দর বরিোস্ত নিনষদ্ধ  ক্র।  

GGI এবং GII এর দ্বোরো দদিো দগ্ক্ে, িোরীক্দর অিণনিনত  অংশগ্রহর্ পুরুষক্দর মতই, তক্ব, উক্েিক্যোগ্য নিঙ্গ বযবধোি আক্যর 

দক্ষক্ি রক্য দগ্ক্ে  োরর্ ৮৩.৪% িোরী অপ্রোনতিোনি  িোক্ত  োে  ক্র এবং/অিবো স্বল্প দবতক্ির দপশোয িোক্ , যোর ফ্ক্ি 

মনহিোক্দর গ্ড আয হি পুরুষক্দর গ্ড আক্যর ৬০% (ওযোল্ডণ  ইক্ োক্িোনম  দফ্োরোম ২০২১)।    যনদও নশক্ষোগ্ত অেণ ক্ি 

নিঙ্গ বযবধোি ৯৫.৭ শতোংক্শ িংকুনেত হক্যক্ে, তবুও েুক্ি ভনতণ হওযো দমক্য ও দেক্িক্দর শতোংশ  ম, এবং িবোর েিয 

নশক্ষোর িুক্যোগ্ প্রিোনরত  রক্ত হক্ব।  রুযোেোয, মোি ১০.৯ শতোংশ দমক্য মোধযনম  নশক্ষো িম্পন্ন  ক্রক্ে, যো িোব-িোহোরোি 

আনি োর গ্ড ২৮.৮ শতোংক্শর অক্ধণক্ রও  ম, এবং পুরুষক্দর দক্ষক্িও অিুরূপ পনরিংিযোি পনরিনক্ষত হয।  

 তোেোডো রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির দক্ষক্ি উক্েিক্যোগ্য অগ্রগ্নত িক্েও, ন েু িোংবোনদ  নরক্পোটণ   ক্রক্েি দয "মন্ত্রীক্দর িুব  ম 

ক্ষমতো আক্ে এবং তোরো তোক্দর নিেস্ব বোক্েক্টর নবষক্য িুব  ম নিদ্ধোন্ত গ্রহর্  রক্ত পোক্রি, উদোহরর্স্বরূপ- পযোক্রিোি নিভ 

(parental leave) যোর ওপর িোরীরো িংিদীয পনরবতণ ি আিক্ত বযিণ হক্যক্েি।"  এটি ইনঙ্গত দদয দয যনদও রোেনিনত ভোক্ব 
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নিক্ঙ্গর প্রনতনিনধক্ত্বর দক্ষক্ি অগ্রগ্নত রক্যক্ে, পূবণ-নবদযমোি  োেোক্মোক্  দনমক্য রোিো িীনত এবং বোক্েটক্  প্রভোনবত  রোর দক্ষক্ি 

িোরীক্দর িীমোবদ্ধ  রক্ত পোক্র (Cascais ২০১৯)।  

2.2.15 ইনদাননলশয়া 

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   

• ২০০০ িোক্ি েোতীয উন্নযক্ি নিঙ্গ মূিধোরো রক্র্র উপর রোষ্ট্রপনত নিক্দণশিো নদক্যনেক্িি এবং এটি নিঙ্গ মূিধোরোর েিয 

প্রধোি িীনত যোর েিয নিঙ্গ-িংক্বদিশীি পনর ল্পিো, বোক্েট, বোস্তবোযি এবং নিঙ্গ ববষময বন্ধ  রোর িক্ক্ষয প্রনতটি 

মন্ত্রর্োিক্য পযণক্বক্ষর্ প্রক্যোেি।  

• রোষ্ট্রপনতর আক্দশ রোক্েযর মনহিো ক্ষমতোযি মন্ত্র  দ্বোরো  োযণ র  রো হক্ে নবনভন্ন উক্দযোগ্ এবং  মণিূনের মোধযক্ম, যোর 

মক্ধয গুরুত্বপূর্ণ  মীক্দর িক্ষমতো বৃনদ্ধ  রো রক্যক্ে৷  

• ইক্ন্দোক্িনশযো ির োরও ইক্ন্দোক্িনশযোর িংনবধোক্ি এবং েোতীয উন্নযি পনর ল্পিো  োেোক্মোক্ত (২০০৫ - ২০২৫) ি ি 

বযনির িমোিোনধ োক্রর েিয আহ্বোি েোিোয।  

• ইক্ন্দোক্িনশযো ির োর CEDAW এবং SDGs অিুক্মোদি  ক্র নিঙ্গ িমতোর প্রনত তোর প্রনতশ্রুনত দদনিক্যক্ে।   

• দস্বেো ৃত েোতীয পযণোক্িোেিো ২০২১ প্র োশ  ক্রক্ে দয যনদও নিঙ্গ-িংক্বদিশীি িীনত এবং আইনি  োেোক্মোর উন্নযক্ি 

ন েু অগ্রগ্নত হক্যক্ে, তবুও িোরীর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো, বোিযনববোহ এবং নিদ্ধোন্ত গ্রহর্ োরী নহিোক্ব রোেিীনতক্ত িোরীর 

প্রনতনিনধত্ব বনৃদ্ধর দক্ষক্ি েযোক্িঞ্জগুনি এিিও রক্য দগ্ক্ে।  (ইক্ন্দোক্িনশযো প্রেোতন্ত্র ২০২১))।  

জাতীয় লচে 

২০২১ GGI-দত ইক্ন্দোক্িনশযো নবশ্ববযোপী (১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয) ১০১ তম এবং পূবণ এনশযো ও প্রশোন্ত মহোিোগ্রীয অঞ্চক্ি 

০.৬৯ এর GGI িহ দশম স্থোক্ি রক্যক্ে(ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১)   িোমনগ্র ভোক্ব, ইক্ন্দোক্িনশযো নিঙ্গ বযবধোক্ির 

৬৮.৮%  নিমূণি  ক্রক্ে এবং স্বোস্থয এবং উদ্বতণ ক্ির পোশোপোনশ নশক্ষোগ্ত অেণ ক্ির দক্ষক্ি ভোি পোরফ্মণ  ক্রক্ে।  তক্ব 

অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোক্গ্র (Economic Participation and Opportunity) মোিোয নবসৃ্তত বযবধোি পনরিনক্ষত হক্ে, 

প্রোিনম ভোক্ব নিনিযর ভূনম োয মনহিোক্দর অংক্শর তীব্র হ্রোি দ্বোরো েোনিত হক্যক্ে যো এ  বেক্র ৫৪.৯% দিক্  ২৯.৮% এ 

দিক্ম এক্িক্ে।  রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির মোিোয, িংিক্দ মনহিোক্দর প্রনতনিনধত্ব ২০১৯ িোক্ি ১৭.৪% দিক্  দবক্ড ২০২১ িোক্ি 

২১% হক্যক্ে, তক্ব, এটি মন্ত্রী পক্দ মনহিোক্দর প্রনতনিনধক্ত্বর নবসৃ্তত বযবধোক্ির দ্বোরো পূরর্  রো হক্যক্ে৷   ইক্ন্দোক্িনশযোয ২০১৯ 

দিক্  ২০২১ িোি পযণন্ত মন্ত্রী পক্দ িোরীক্দর (২৩.৫% দিক্  ১৭.১%) অংশীদোনরত্ব িবক্েক্য দবনশ  ক্ম দগ্ক্ে  

২০১৯ িোক্ি, ইক্ন্দোক্িনশযো ০.৪৮০ (UNDP ২০২০) দেোর িহ GII-এর েিয ১৬২ টি দদক্শর মক্ধয ১২১ তম স্থোক্ি রক্যক্ে। 

মোিো েকু্ড  মণক্ষমতো নিম্নরূপ নেি:  

• িংিদীয আিক্ির ১৭.৪% িোরী  

• ৪৬.৮% প্রোপ্তবযে মনহিোরো ৫৫.১% পুরুষ িম ক্ক্ষর তুিিোয  মপক্ক্ষ মোধযনম  নশক্ষোয দপৌুঁক্েক্েি  

•  প্রনত ১০০,০০০ েীনবত িন্তোি প্রিক্বর েিয, ১৭৭ েি মনহিো গ্ভণ ধোরর্ িংনেষ্ট  োরক্র্ মোরো যোি  
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• শ্রমশনিক্ত মনহিোক্দর অংশগ্রহর্ ৫৩.১% পুরুষক্দর ৮১.৯% এর তুিিোয।  

রোেধোিী, েো োতণ োয দ ন্দ্র  ক্র, ইক্ন্দোক্িনশযোর এ টি WBL িূে  রক্যক্ে ৬৪.৪  (ওযোল্ডণ  বযোং  ২০২২)।  ইক্ন্দোক্িনশযো 

গ্নতশীিতো এবং দবতক্ি ভোি ফ্িোফ্ি  ক্রক্ে, এর পরও উক্দ্বক্গ্র মূি দক্ষিগুক্িো হক্িো:  

• নববোহ, দযক্হতু আইনি  োেোক্মো িোরীক্দর পুরুষক্দর মক্তো এ ইভোক্ব পনরবোর পনরেোিিো  রক্ত এবং এ েি পুরুক্ষর 

মক্তো পুিরোয নবক্য  রোর এ ই অনধ োর দিক্  নবরত রোক্ি।  

• মোতৃত্ব: গ্ক্ড, মনহিোরো ১৪ িপ্তোক্হর  ম দবতক্ির মোতৃত্ব োিীি েুটি পোি, এবং এই িমক্য িমস্ত মোতৃত্ব োিীি েুটির 

িুনবধোগুনি ির োর দ্বোরো পনরেোনিত হয িো৷  

ইক্ন্দোক্িনশযোর গ্রোমোঞ্চক্ি এিিও বোিযনববোক্হর প্রেিি রক্যক্ে। বোিযনববোহ প্রনতক্রোক্ধ েযোক্িক্ঞ্জর মক্ধয রক্যক্ে নশশুক্দর স্বোস্থযগ্ত 

প্রভোব িম্পক্ ণ  িক্েতিতো এবং জ্ঞোক্ির অভোব, নপতোমোতো এবং নশশুক্দর মক্ধয নবদযমোি অিম ক্ষমতোর উপনস্থনত এবং 

বোিযনববোহক্  নিনষদ্ধ  ক্র এমি এ টি আইনি হোনতযোক্রর অিুপনস্থনত  (নরপোবনি  ইক্ন্দোক্িনশযো ২০২১)।   উন্নত িীনত 

প্রনতশ্রুনত িো ো িক্েও, নববোহ আইক্ির মক্তো প্রনবধোিগুনি ঐনতহযগ্ত নিঙ্গ নিযমক্  উন্নীত  ক্র, দযমিটি WBL িূেক্  

দদিোক্িো হক্যক্ে।   ১৯৭৪ িোক্ির নববোহ আইি পুরুষক্দর পনরবোক্রর প্রধোি এবং মনহিোক্দর অধীিস্থ নহিোক্ব নিনিত  ক্র।  

যনদও িোরীক্দরক্  প্রোযশই প্রতী ীভোক্ব "পনরবোক্রর শোি ” বক্ি মনহমোনেত  রো হয, বোস্তবতো হি দয দবনশরভোগ্ মনহিো 

বযনিগ্ত বো অিণনিনত  নিদ্ধোন্ত দিওযোর অবস্থোক্ি দিই, নবক্শষ  ক্র বযবিো িংেোন্ত, বযনিগ্ত িম্পনত্ত নবনে  রো এবং 

পুরুক্ষর অিুমনত েোডো ধোর দিওযোর দক্ষক্ি।  বোিযনববোক্হর উচ্চ হোক্রর িোক্ি, এর অিণ হি অল্পবযিী দমক্যরো আরও অক্ি  

আক্গ্ই নবদযমোি ববষক্মযর বযবস্থোয আবদ্ধ হক্যক্ে।  

2.2.16 ব্রালজি   

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   

• িোরী, পনরবোর এবং মোিবোনধ োর মন্ত্রিোিয (MMFDH), যো িরোিনর দফ্েোক্রি দপ্রনিক্েনন্সক্ত নরক্পোটণ   ক্র, িোরীর প্রনত 

ি ি প্র োর ববষময ও িনহংিতো দরূ  রোর িক্ক্ষয, িোরীর অনধ োর প্রক্যোগ্, এবং উন্নযক্ির ি ি দক্ষক্ি িোরীর 

অংশগ্রহক্র্র প্রেোর  ক্র িোক্ ।   

• মনহিোক্দর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো দমো োক্বিোর েোতীয িীনত এবং মোনরযো দো দপিহো আইি (Maria da Penha Law) হক্িো 

দটুি আইক্ির অংশ যো দমক্যক্দর এবং ন ক্শোরীক্দর দযৌি নিপীডি, VAW, এবং িোরী পোেোর  দরোধ  রোর িক্ক্ষয এবং 

দিইিোক্ি মনহিোক্দর দযৌি ও প্রেিি অনধ োর এবং  োরোগ্োরবোিী মনহিোক্দর অনধ োক্রর প্রেোরর্োর িক্ক্ষয নবদযমোি আক্ে। 

দদক্শ গ্ভণ পোত দবআইনি, যোর শোনস্ত ১-৩ বেক্রর দেি। (উইন নপনেযো ২০২২) ।   

• CEDAW এবং SDG-এর স্বোক্ষর োরী নহিোক্ব, ব্রোনেি এই আন্তেণ োনত  দপ্রোক্টো িগুনিক্ত নিধণোনরত িক্ষয এবং 

িক্ষযগুনি/প্রনতশ্রুনতগুনি অেণ ক্ি অগ্রগ্নত িম্পক্ ণ  নরক্পোটণ   রক্ত বোধয।  ব্রোনেি তোর ২০২০ িোক্ির িবক্েক্য িোম্প্রনত  

SDG দস্বেো ৃত পযণোক্িোেিোয প্রনতশ্রুনত নদক্যক্ে দয আইিিভো শোিোয মনহিোক্দর িংিযো ২০% বৃনদ্ধ  রো হক্ব, রোেনিনত  

নিবণোেক্ির প্রোিীক্দর ৩০% মনহিো নিনিত  রক্ত এবং দেবোর অফ্ দেপুটিগুনিক্ত এবং দফ্েোক্রি িভোয ২০% দ্বোরো ।   
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এিনেনে নরক্পোক্টণ  ব্রোনেি নশক্ষোয প্রক্বশোনধ োর এবং পুরুষ ও িোরীর মক্ধয বযবধোি  মোক্ত উচ্চ পোরফ্রমযোক্ন্সর গ্বণ 

 ক্রক্ে।  তক্ব িমোক্িোে রো উক্েি  ক্রক্েি দয এই নরক্পোটণ   রো অেণ িগুনি আক্িো-বংশীয এবং আনদবোিী মনহিোক্দর 

নবরুক্দ্ধ েোনতগ্তভোক্ব নতযণ , এবং তোরো ব্রোনেিক্  শুধুমোি মনহিোক্দর িংিযো গ্র্িো  রোর েিয িয বরং েোনতগ্তভোক্ব 

অন্তভুণ ি  রোর আহ্বোি েোিোয।     িোরী হতযোর উচ্চ মোিো দ্বোরো দদিো যোয, প্রধোি শহরগুনিক্ত এবং তোর আক্শপোক্শ 

নিরোপদ পনরবহি এবং পোবনি  অব োেোক্মোর িমিযোগুনির দ্বোরো িোরীরো অিমভোক্ব প্রভোনবত হয।  আনদবোিী নশশুক্দর 

মক্ধয অপুনষ্ট এবং অিযোিয প্রনতক্রোধক্যোগ্য দরোক্গ্র শতোংশও দবনশ বক্ি েোিো দগ্ক্ে।  ব্রোনেক্ি নবক্শ্বর বৃহত্তম এবং নবসৃ্তত 

স্বোস্থয বযবস্থো িো ো িক্েও এমিটি দদিো যোয।   এিব অিমতোগুক্িো যো িবক্েক্য দবুণিক্  প্রভোনবত  ক্র, তো দযক্ োক্িো 

িোফ্িযক্  েোনপক্য যোয।   

জাতীয় লচে  

ব্রোনেক্ি নিঙ্গ প্র রর্ অবস্থো েটিি এবং এ ই িোক্ি নবনভন্ন ধরক্ির ববষময দ্বোরো প্রভোনবত হয, উদোহরর্স্বরূপ  োেোক্মোগ্ত 

বর্ণবোদ/আনদবোিী এবং  োক্িো িম্প্রদোক্যর নবরুক্দ্ধ ববষময এবং দিইিোক্ি দযৌি অনভমুিতোর নবরুক্দ্ধ ববষময।  বতণ মোি ির োর 

মোিবোনধ োক্রর পনরক্প্রনক্ষক্ত এবং েিবোযু পনরবতণ ি িহ পনরক্বশগ্ত িমিযোগুনি অস্বী োর  রোর দক্ষক্ি পূবণবতী ির োরগুনির 

প্রক্েষ্টোক্  দবুণি  ক্রক্ে (নিক্িো এ এবং ফ্োিণোক্ন্দি নি ২০২১)।     এই নবসৃ্তত নেক্ির মুক্ি,  ক্য টি িম্পন ণ ত িূে গুনি 

হক্িো:-   

• ব্রোনেক্ি নশশু ও ন ক্শোর-ন ক্শোরীক্দর নবরুক্দ্ধ বোিযনববোহ এবং দযৌি নিযণোতক্ির মোমিোর উচ্চ হোর রক্যক্ে, দদশটি ২০১৯ 

িোক্ি নবক্শ্ব েতুিণ স্থোক্ি নেক্িো ।  

• িোরী এবং LGBTI+এর প্রনত িনহংিতোর েমবধণমোি িংিযো এবং   

• গ্ত পোুঁে বেক্র VAW-এর নবরুক্দ্ধ িডোইক্যর েিয ৭৫% বোক্েট হ্রোি।  

• দদক্শর িবক্েক্য দনরদ্র্ অঞ্চক্ি, উত্তর এবং উত্তর-পূক্বণ এইেআইনভ িংেমক্র্র বৃনদ্ধরত হোর  (নিক্িো এ এবং ফ্োিণোক্ন্দি 

নি ২০২১) ।  

২০১৫ িোক্ি ব্রোনেি ৮৩টি দদক্শর মক্ধয িোরী হতযোর (প্রনত ১০০,০০০ িোরীর েিয ৪.৮ হতযো) িংিযোয পঞ্চম স্থোক্ি নেক্িো।   

(ওক্পি ির োরী অংশীদোনরত্ব ২০১৮)।  যনদও হতযোর হোর হ্রোি পোক্ে, িোরীহতযো বোডক্ে, ব্রোনেক্ি ২০১৯ িোক্ি িবণ োক্ির 

িক্বণোচ্চ েোরেি মনহিোর হতযোর িোক্ি প্রনতনদি  মপক্ক্ষ েোরেি মনহিোক্  হতযো  রো হক্যক্ে।   (২০১৯ দলোবোি নিটিক্েি) 

।  

২০২১ িোক্ি ব্রোনেক্ির েিয WEF-এর GGI নেি ০.৬৯৩। (০ িবক্েক্য িোরোপ িমতোর নস্থনত নিক্দণশ  ক্র এবং ১ নিক্দণশ 

 ক্র দয পুরুষ ও মনহিোক্দর মক্ধয দ োিও ববিোদশৃয দিই)। এর মোক্ি হক্িো দয, ৩০.৭ শতোংশ মনহিোরো পুরুষক্দর তুিিোয 

 ম িুক্যোগ্ দপক্য িোক্ । প্রনতক্বদক্ি ১৫৬টি দদক্শর মক্ধয ব্রোনেক্ির অবস্থোি ৯৩তম। .২০২১ িোক্ির নরক্পোটণ  অিুিোক্র, 

ব্রোনেক্ির GGI গ্ত এ  বেক্র উন্নত হযনি, এবং দদশটি আিক্ি ধীর হক্য দগ্ক্ে। (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১)   

িযোটিি আক্মনর োি এবং  যোনরনবযোি অঞ্চক্ির মক্ধয, ব্রোনেক্ির GGI ২৬টি দদক্শর মক্ধয ২৫ তম স্থোক্ি রক্যক্ে, এই ধরক্ির  

 মণক্ষমতো এই েিবহুি এবং তুিিোমূি ভোক্ব উন্নত দদক্শর েিয িোরোপ িক্ষর্।   রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির দক্ষক্ি নিঙ্গ 
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বযবধোি নবশোি, এবং এই দক্ষক্ি নিঙ্গ িমতো অেণ ক্ির েিয দদক্শ এিিও ৮৬.২ শতোংশ বযবধোি ঘুেোক্িো বোন  রক্যক্ে।   

২০২০ িোি দিক্ , ১৩.৮ শতোংশ েোরটি পক্দ দিক্মক্ে।  ব্রোনেক্ি গ্ত পঞ্চোশ বেক্রর মক্ধয মোি পোুঁে বেক্রর েিয এ েি 

মনহিো রোষ্ট্রপ্রধোি নেক্িি (এিি পযণন্ত মোি ১২% বযবধোি  মোক্িো নগ্ক্যক্ে) (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১) ।   

অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোক্গ্র দক্ষক্িও নিঙ্গ বযবধোি বেোয রক্যক্ে, দযিোক্ি বযবধোক্ির মোি ৬৬.৫%  

 দরোধ  রো হক্যক্ে। এই ববষমযগুক্িো প্রোিনম ভোক্ব মেনুর এবং আক্যর দক্ষক্ি প্র োশ পোয। যনদও ব্রোনেিক্  রোেিীনত এবং 

অিণিীনতক্ত নিঙ্গগ্ত বযবধোি পূরর্  রক্ত অক্ি  দরূ দযক্ত হক্ব, এটি ইনতমক্ধযই স্বোস্থয ও উদ্বতণ ি এবং নশক্ষোগ্ত অেণ ি 

উপ-িূেীক্ত বযবধোিগুক্িো  নমক্য নদক্যক্ে। স্বোক্স্থযর দক্ষক্ি, বযবধোক্ির ৯৮% বন্ধ  রো হক্যক্ে, এবং নশক্ষোর ি ি স্তক্র িমতো 

অেণ ি  রো হক্যক্ে। তক্ব নবশ্বনবদযোিক্যর মোি ১০.৭% ব্রোনেনিযোি মনহিো STEM দপ্রোগ্রোক্ম িনিভুি হি বিোম ২৮.৬% পুরুষ 

(ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১)।   

২০১৯ িোক্ি, দদক্শর নিঙ্গ ববষময িূে টি ০.৪০৮ বক্ি নরক্পোটণ   রো হক্যনেি, এটি ১৬২ টি দদক্শর মক্ধয ৯৫ তম স্থোক্ি 

রক্যক্ে। GII নিধণোরর্  রক্ত নিম্ননিনিত িূে গুনি বযবহোর  রো হক্যনেি:   

• িংিদীয আিক্ির ১৫.০% িোরীক্দর দিক্ি  

• ৬১.৬% প্রোপ্তবযে মনহিো তোক্দর পুরুষ িম ক্ষক্দর ৫৮.৩% এর তুিিোয  মপক্ক্ষ মোধযনম  স্তক্র দপৌুঁক্েক্েি  

• প্রনত ১০০,০০০ েীনবত নশশু েক্ের েিয ৬০.০ েি মনহিো গ্ভণ ধোরর্ িংনেষ্ট  োরক্র্ মোরো নগ্ক্যক্েি, দযিোক্ি 

বযিঃিনন্ধ োক্ি িন্তোি প্রিক্বর হোর ১৫-১৯ বের বযিী প্রনত ১০০০ দমক্যক্দর মক্ধয ৫৯.১ েি।     

• শ্রমবোেোক্র ৫৪.২% মনহিোর অংশগ্রহর্ পুরুষক্দর ৭৪.১% এর তুিিোয .১}(ইউএিনেনপ ২০২০)। 

ব্রোনেক্ির েিয WBL িূেক্ র পনরিংিযোি দদক্শর প্রোিনম  বযবিো দ ন্দ্র িোও পোওক্িোক্ত প্রক্যোেয, দযিোক্ি ব্রোনেক্ির দেোর 

১০০-এর মক্ধয ৮৫, আঞ্চনি  গ্ড ৮০.৪ দিক্  দবনশ। তক্ব দযক্হতু িোও পোওক্িো িম্পূর্ণভোক্ব দদক্শর প্রনতনিনধ িয, এটি 

দদক্শর বোন  অংশ েকু্ড ববষমযক্  আেোদি  ক্র।   

েিোক্ফ্রোর স্বোধীিতো,  মণক্ক্ষক্ির অবস্থো, নববোহ এবং িম্পনত্তর উত্তরোনধ োর িূেক্  নিঙ্গ পোিণ যক্  প্রভোনবত  ক্র এমি আইি 

ও প্রনবধোিগুনির এ টি নিিুুঁত দেোর নেি ১০০। তক্ব, ৮টি WBL িূে গুনির মক্ধয ৪টিক্ত উন্ননত প্রক্যোেি। এগুনি হি 

নপতৃত্ব, উক্দযোিো এবং দপিশি প্রদোি িংেোন্ত আইি (দয িূে টি িবণনিম্ন দেোর  ক্রক্ে)।  

নশক্ষোয নিঙ্গ বযবধোি বন্ধ  রো িক্েও, ব্রোনেিক্  এমি িীনতগুনি স্থোপি  রক্ত হক্ব যো প্রযুনিগ্ত অধযযক্ি মনহিোক্দর 

িনিভুি রর্ক্  উৎিোনহত  রক্ত পোক্র যো তোক্দর েিয িতুি এবং আরও ভোক্িো অিণনিনত  িুক্যোগ্ দিোিোর দক্ষক্ি অবদোি 

রোিক্ত পোক্র৷  দশ্বতোঙ্গ িম্প্রদোয এবং  ৃষ্ণোঙ্গ ও আনদবোিী িম্প্রদোক্যর মক্ধয ববষক্মযর বযবধোি দমো োক্বিোয অগ্রগ্নত িযো  

 রোর েিয ব্রোনেিক্  শুধুমোি দযৌি নবনেন্ন তিযই িয বরং েোনতগ্ত নিঙ্গ নবক্ভদ তিয িংগ্রহ  রক্ত বোধয  রো উনেত। 

2.2.17 বাংিানদ্শ  

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   
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• বোংিোক্দক্শর মনহিো ও নশশু নবষয  মন্ত্রর্োিয নিঙ্গ মূিধোরোর দোনযক্ত্ব রক্যক্ে (MWCA ২০১৮ ), যোর আদশণ হক্িো 

নিনিত  রো যোক্ত ি ি উন্নযি প্রক্েষ্টোয িোরী ও নশশুক্দর অনধ োর প্রনতনিত ও িংরনক্ষত িোক্ । মনহিোক্দর দোনরদ্র্য 

নবক্মোেিও MoWSA এর দোনযত্ব।    

• বোংিোক্দক্শর িংনবধোক্ি (অিুক্েদ ২৮(৪)) িোরীমুনির েিয আইি প্রর্যক্ির নবধোি  রো হক্যক্ে। দদশটি CEDAW িহ 

প্রোয ি ি আন্তেণ োনত   িক্ভিশি এবং িোরী উন্নযক্ির েুনিক্ত স্বোক্ষর োরী। MoWSA এর িোমনগ্র   োযণেক্মর মক্ধয 

রক্যক্ে ২০১১ িোক্ির েোতীয িোরী িীনতক্ত নিধণোনরত ২২টি িক্ষযমোিো বোস্তবোযক্ির পোশোপোনশ দট িই উন্নযি িক্ষযমোিো।     

• বোংিোক্দশ ির োর  তৃণ   নিধণোনরত প্রোিনঙ্গ  িীনতগুনির মক্ধয রক্যক্ে:  

o েোতীয িোরী উন্নযি িীনত, ২০১১;    

o েোতীয নশশু িীনত, ২০১১;  

o প্রোরনম্ভ  বশশব যত্ন এবং উন্নযি িীনত, ২০১৩;  

o নেঅনেরোইক্বোনিউনক্ল  অযোনিে (DNA) আইি, ২০১৪; এবং    

o  প্রোরনম্ভ  নববোহ িুরক্ষো আইি, ২০১৭।  

• ২০১১ িোক্ির েোতীয িোরী উন্নযি িীনত (NWDP) হি িোরী উন্নযি িম্পন ণ ত মূি িীনত-নিনদণষ্ট দনিি।  েোতীয 

িোরী উন্নযি িীনত ২০১১ বোস্তবোযক্ির েিয এ টি েোতীয  মণপনর ল্পিো প্রর্যি  রো হক্যক্ে।  িক্বণোপনর এই িীনতর 

িক্ষয বোংিোক্দক্শর িংনবধোক্ির আক্িোক্  রোষ্ট্রীয ও েিেীবক্ির ি ি দক্ষক্ি িোরী-পুরুক্ষর িমোি অনধ োর প্রদোি  রো।  

নবক্শষ  ক্র, এটি িোরীর প্রনত ি ি ববষময, িোরী ও নশশুক্দর প্রনত িনহংিতোক্  নিনষদ্ধ  ক্র।  এইভোক্ব, এটি 

রোেনিনত , িোমোনে  উন্নযি এবং অিণনিনত  ক্ষমতোযক্ির মোধযক্ম িক্ষম মোিব পুুঁনে নহিোক্ব িোরীর মযণোদো প্রনতিো 

 ক্র িোক্ । নশশু িম্পন ণ ত আইি ও নবনধ িহ এই িীনত, বোিযনববোহ প্রনতক্রোধ, প্রনতবন্ধী িোরী ও নশশুক্দর প্রনত ববষময 

দরূী রর্, শোরীনর  নিযণোতি, দিইিোক্ি দযৌতু , এনিে নিক্ক্ষপ প্রভৃনত অিযোিয ধরক্ির অপবযবহোর দরোধ  রোর নিক্দণ নশ ো 

প্রদোি  ক্র।  েোতীয নশশু িীনত ২০১১ দমক্যক্দর অগ্রোনধ োর দদয, ন ক্শোরী দমক্যক্দর  োউক্ন্সনিংক্  দেোর দদয, নশক্ষো 

প্রনতিোি এবং  মণক্ক্ষক্ি দমক্যক্দর েিয পযণোপ্ত এবং উপযুি িযোনিক্টশি িুনবধোর বযবস্থো  ক্র; এবং দকু্যণোক্গ্র িময 

দমক্যক্দর েিয নবক্শষ নিরোপত্তো বযবস্থো নিনিত  ক্র।   

যনদও, বোংিোক্দশ নিঙ্গ বযবধোি হ্রোি  রোর েিয দবশ  ক্য টি িক্ষয অেণ ি  ক্রক্ে, তবুও দদশটি ধমীয নিক্দণশোবিী, 

ঐনতহযগ্ত কুিংেোর এবং িোংেৃনত ভোক্ব অন্তনিণনহত অরোে তো দিক্  প্রনতনেযোশীি ধোকোর মুক্ি তোর  মণিূনেগুনি  োযণ রভোক্ব 

বোস্তবোযক্ি েযোক্িক্ঞ্জর মুক্িোমুনি।   

জাতীয় লচে 

২০২১ GGI অিুিোক্র, বোংিোক্দশ ১৫৬ টি দদক্শর মক্ধয ৬৫ তম স্থোক্ি রক্যক্ে এবং টোিো আট বের ধক্র দনক্ষর্ এনশযোর 

িমস্ত দদশগুনির মক্ধয দিরো হক্যক্ে৷   দদশটি ০.৭১৯ দেোর দপক্যক্ে (১ দিক্  ০ এর দেক্ি), যো পুরুষ ও মনহিোক্দর 

মক্ধয ২৮.১ শতোংক্শর নিঙ্গ ববষময নিক্দণশ  ক্র৷ (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  দফ্োরোম ২০২১) ।   

মেোর বযোপোর হি, GGI যণোনঙ্কংক্য রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির েিয বোংিোক্দশ নবশ্ববযোপী িপ্তম স্থোক্ি রক্যক্ে, এ মোি দদশ দযিোক্ি 

িোরীরো ২৭ বের ধক্র রোষ্ট্রপ্রধোক্ির পক্দ অনধনিত হক্যক্ে - গ্ত ৫০ বেক্র পুরুষক্দর দেক্য দবনশ  (ওযোল্ডণ  ইক্ োিনম  
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দফ্োরোম ২০২১)।  অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোগ্ (Economic Participation and Opportunity) নবভোক্গ্ দদশটির নিঙ্গ 

ববষময তুিিোমুি ভোক্ব িবক্েক্য দবনশ, দদশটি ১৫৬টি দদক্শর মক্ধয ১৪৭তম স্থোক্ি রক্যক্ে(নবশ্ব অিণনিনত  দফ্োরোম ২০২১) 

। নশক্ষো অেণ ক্ির নেনেআই (GGI) িূেক্  উচ্চ মোি ০.৯৫১ দপক্িও নবশ্ববযোপী দদশটির অবস্থোি ১২১ িবক্র। স্বোস্থয এবং 

উদ্বতণ ি (Health and Survival) দক্ষক্ি দদশটি ১৫৬টি দদক্শর মক্ধয ১৩৪তম স্থোক্ি রক্যক্ে (নবশ্ব অিণনিনত  দফ্োরোম 

২০২১)।   

বোংিোক্দক্শর ২০১৯ িোক্ির দেেোর দেক্ভিপক্মি ইিক্েে (GDI) হি ০ দিক্  ১ দেক্ি ০.৯০৪, ফ্ক্ি দদশটিক্  গ্রুপ ৪ 

এর দদশগুক্িোর িোক্ি অবস্থোি  রক্ে অিণোৎ িোরী ও পুরুক্ষর মক্ধয এইেনেআই (HDI) অেণ ক্ি মোঝোনর দিক্  নিম্ন িমতো 

রক্যক্ে (৭.৫ - ১০ শতোংশ পরম নবেুযনত িহ) (ইউএিনেনপ ২০২০)  নেনেআই নিঙ্গ-নভনত্ত  অিমতোর ওপর নভনত্ত  ক্র 

নতিটি মোিোয নিধণোনরত হয- প্রেিি ক্ষমতো, ক্ষমতোযি ও অিণনিনত   োযণেম। 

বোংিোক্দক্শর GII মোি ০.৫৩৭; যোর ফ্ক্ি দদশটি ২০১৯ িোক্ি এই িূেক্  ১৬২টি দদক্শর মক্ধয ১৩৩ তম স্থোক্ি রক্যক্ে। 

নবস্তোনরত নিক্ে দদযো হি: 

• িংিদীয আিক্ির ২০.৬% িোরীক্দর দিক্ি,  

• ৩৯.৮% প্রোপ্তবযে িোরী নশক্ষোর অন্তত মোধযনম  স্তক্র দপৌুঁক্েক্ে, দযিোক্ি পুরুষ িম ক্ষক্দর দক্ষক্ি এই হোর ৪৭.৫%।  

• প্রনত ১০০,০০০ েীনবত নশশু েে নদক্ত নগ্ক্য ১৭৩.০ েি িোরী গ্ভণ ধোরর্ িংনেষ্ট  োরক্র্ মোরো যোি; এবং বযিঃিনন্ধ োক্ির 

েেহোর: ১৫-১৯ বের বযিী প্রনত ১,০০০ িোরী ৮৩.০টি নশশু েেদোি  ক্রি।  

• শ্রমবোেোক্র িোরীর অংশগ্রহর্ ৩৬.৩%, যো পুরুষক্দর দক্ষক্ি ৮১.৪% (ইউএিনেনপ ২০২০).। 

নবশ্ববযোংক্ র িোরী, বযবিো ও আইি িূে  (WBL Index) বোংিোক্দশক্  িম্ভোবয ১০০ এর মক্ধয ৪৯.৪ িবর নদক্যক্ে। 

বোংিোক্দক্শর দেোর আঞ্চনি  গ্ক্ডর  ম। তক্ব, িোরীক্দর েিোক্ফ্রোর স্বোধীিতোর দক্ষক্ি বোংিোক্দশ পূর্ণমোি অেণ ি  ক্রক্ে; তো 

িক্েও দবতি, অনভভোব ত্ব (parenthood) ও অবিরভোতোর িূে গুক্িো যিোেক্ম ২৫, ২০, এবং ২৫, যো ন ক্ি দবশ  ম। 

বোিোক্দক্শ িোরীক্দর  মণক্ক্ষক্ি নিদ্ধোন্ত, িোরীক্দর দবতি, অবিরভোতো, নবক্য, িন্তোি ধোরক্র্র পর িোরীক্দর  োেক্  প্রভোনবত 

 ক্র এবং উক্দযোিো ও উত্তরোনধ োরক্  িহোযতো  ক্র এমি আইক্ির িংেোর প্রক্যোেি।  

যনদও বোংিোক্দশ দনক্ষর্ এনশযো অঞ্চক্ি শীক্ষণ রক্যক্ে, তবুও অক্ি  দক্ষক্িই বযোপ  নিঙ্গ ববষময রক্যক্ে। বোংিোক্দশক্  আক্রো 

অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোক্গ্র (Economic Participation and Opportunity) নিঙ্গ ববষময দরু  রক্ত হক্ব  োরর্ 

২০২১ িোক্ি দদশটি এই ববষক্মযর মোি ৪১.৮% দরু  ক্রক্ে। বোংিোক্দক্শর দবনশর ভোগ্ িোরীই অপ্রোনতিোনি  িোক্ত  মণরত যো 

 মণিংস্থোি এবং আক্যর নস্থনতশীিতোর নিম্ন স্তক্রর অবদোি রোক্ি।  

রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির দক্ষক্ি দদশটির অবস্থোি প্রশংিিীয হওযো িক্েও ০.৫৪৬ দেোর দিক্  প্রমোনিত হয দয রোেনিনত  

েীবক্ির ি ি স্তক্র িোরীক্দর িম্পৃি  রোর েিয আরও অক্ি  ন েু  রো দর োর। বতণ মোক্ি, মোি ২০.৯% িংিদ িদিয 

এবং ৭.৭% মন্ত্রী িোরী। উপরন্তু, নশক্ষোর তৃতীয স্তক্র তোনি োভুনির দক্ষক্ি নিঙ্গ ববষময দরু  রো দর োর। িোরীক্দর আযু ও 

স্বোক্স্থযর উন্ননত  রক্ত বোংিোক্দক্শর স্বোস্থয ও উদ্বতণ ি (Health and Survival) দক্ষক্ি বযবধোি দরু  রক্ত হক্ব। 
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2.2.18 আইভলর ককাস্ট 

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   

• আইভনর দ োক্স্ট নিঙ্গ নবষয  িমিযোগুক্িো পনরবোর, মনহিো ও নশশু মন্ত্রর্োিক্যর অধীক্ি পক্ড (Ministere de la Femme, 

de la famille et de l'Enfant- MFFE), যোর িক্ষয নশশুক্দর অনধ োর, পোনরবোনর   িযোর্ ও নিঙ্গ িমতো এবং িোরীর 

অনধ োর িুরক্ষোয িহোযতো  রো ।  ২০০৬ িোক্ি এমএফ্এফ্ই (MFFE) িমতো ও নিঙ্গ অনধদপ্তর (Equality and 

Gender Directorate) প্রনতিো  ক্র যোর দোনযত্ব নিঙ্গ ববষক্মযর নবরুক্দ্ধ িডোইক্য এবং এনপ্রি ২০০৯-এর িমোি িুক্যোগ্, 

ইকুযইটি এবং দেেোর িম্পন ণ ত েোতীয িীনত প্রর্যক্ির েিয ির োরী  োযণেক্মর িমেয িোধি  রো। পরবতী িীনতটি 

ির োরী এবং দবির োরী িোতিমূক্হ নিঙ্গ নবক্বেিোর প্রেোক্রর েিয গ্ৃহীত হক্যনেি (েোই ো ২০১৩)। 

• ২০১১-এর পক্র, দদক্শ িোরী ও বোনি োক্দর অবস্থোর উন্ননতর পোশোপোনশ নিঙ্গ ববষময  মোক্িোর েিয দবশ  ক্য টি আইি, 

িীনত এবং পনর ল্পিো প্রর্যি এবং গ্ৃহীত হক্যনেি। নশক্ষো দক্ষক্ি নিঙ্গ ববষময  মোক্িোর েিয িোক্ষরতো এবং উপোিুিোনি  

নশক্ষোর েিয েোতীয  মণপনর ল্পিো (Plan d’action national d’alphabétisation et de l’éducation non formelle) 

২০১২-২০১৫ গ্ৃহীত হক্যনেি(েোই ো ২০১৩)। 

• ২০১৯ িোক্ি আইভনর দ োস্ট আন্তেণ োনত  নিযক্মর প্রনত দদক্শর প্রনতশ্রুনত, দযমি দবইনেং প্ল্যোটফ্মণ ফ্র অযো শি (Beijing 

Platform for Action) এবং এর গ্েিতক্ন্ত্র িোক্ি িঙ্গনত দরক্ি মনহিোক্দর েিয েোতীয  োউনন্সি (National Council 

for Women) েোি ু ক্রক্ে। ২০১৪ িোক্ি প্রনতনিত ইকুযইটি এবং দেেোক্রর েিয পযণক্বক্ষর্ দ ন্দ্র (Observatory for 

Equity and Gender) িোক্ি এ ক্ি, উি েোতীয  োউনন্সি মনহিোক্দর অনধ োর িম্পন ণ ত নিদ্ধোক্ন্তর নবষক্য ির োরক্  

নিক্দণশিো ও পরোমশণ নদক্ব।  

• আইভনর দ োস্ট ১৯৯৫ িোক্ি িোরীর নবরুক্দ্ধ ি ি প্র োর ববষময নবক্িোপ িংেোন্ত  িক্ভিশি (CEDAW) অিুক্মোদি 

 ক্রক্ে। দদশটি আনি োয িোরীর অনধ োর িম্পন ণ ত মোিবোনধ োর ও েিগ্ক্র্র অনধ োর িম্পন ণ ত আনি োি িিক্দর 

দপ্রোক্টো ি (মোপুক্টো দপ্রোক্টো ি বো Maputo Protocol) অিুক্মোদি  ক্রক্ে। নিক্েো (CEDAW)-এর নি ট ২০১৯ িোক্ির 

প্রনতক্বদক্ি আইভনর দ োস্ট ২০১৬ িোক্ি িোংনবধোনি  িংক্শোধিী, িব ধরক্ির ববষময নিনষদ্ধ এবং মোেণ  ২০১৯ আইি যো 

িোরী রোেনিনত  প্রোিীক্দর েিয ৩০ শতোংশ দ োটো নিধণোরর্  ক্র এমি দবশ  ক্য টি আইিী িংেোরক্  নবক্শষভোক্ব 

উক্েি  রো হয।   

• তক্ব, দয নবষক্য উক্দ্বগ্ রক্য দগ্ক্ে তো হি আইি পোি হওযো িক্েও, বোস্তবোযক্ি ঘোটনত নবদযমোি এবং বোস্তক্ব মনহিোক্দর 

নিবণোনেত এবং অিযোিয পোবনি  পদিমূক্হ িুব  ম প্রনতনিনধত্ব অবযোহত রক্যক্ে। দিুঃিেি ভোক্ব, অক্ি  দমক্যর েিয 

িোরীর দযৌিোঙ্গ দেদ, দিইিোক্ি বোিযনববোহ এবং অল্প বযক্ি গ্ভণ ধোরক্র্র মক্তো বোস্তবতো রক্য দগ্ক্ে। নিক্েো (CEDAW) 

 োউনন্সি আইভনর দ োস্টক্  নিঙ্গ িমতোর উপর এ টি  োেোক্মো আইি গ্রহর্  রোর এবং মনহিোক্দর যক্িষ্ট িমতো অেণ ক্ির 

েিয অস্থোযী নবক্শষ বযবস্থো বযবহোর  রোর েিয এবং িোরীর অনধ োক্রর  োযণ র উপক্ভোগ্ক্  বোধো দদয এমি  োেোক্মোগ্ত 

ও িোমোনে  বোধোগুক্িো অনতেম  রোর েিয আহ্বোি েোিোয(ওএইেনিএইেআর ২০২২)।  

জাতীয় লচে 
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 WEF-এর GGI অিুিোক্র, ২০২১ িোক্ি নবশ্ববযোপী ১৫৬টি দদক্শর মক্ধয আইভনর দ োস্ট ১৩৪তম স্থোক্ি রক্যক্ে এবং িোব-

িোহোরোি আনি োি দদশগুক্িোর মক্ধয ৩৫টি দদক্শর মক্ধয ৩০তম স্থোক্ি রক্যক্ে৷ দদশটির দেোর নেি ০.৬৩৭ (িক্বণোচ্চ ১ এবং 

িবণনিম্ন ০ দেোর), যো পুরুষ ও মনহিোক্দর মক্ধয ৩৬.৩ শতোংশ নিঙ্গ ববষমযক্  প্রনতফ্নিত  ক্র(নবশ্ব অিণনিনত  দফ্োরোম 

২০২১)। অগ্রগ্নতর নদ  দিক্  দেোরটি আক্গ্র বেক্রর দিক্  ৮ পক্যি উন্ননত প্রদশণি  ক্র যো আইভনর দ োক্স্টর নিঙ্গ 

ববষময দরু  রোর প্রক্েষ্টোর ইনঙ্গত বহি  ক্র।  

GGI-এর েোরটি দমৌনি  নবভোক্গ্র দক্ষক্ি, (অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোগ্, নশক্ষোগ্ত অেণ ি, স্বোস্থয ও দবুঁক্ে িো ো, এবং 

রোেনিনত  ক্ষমতোযি) আইভনর দ োস্ট ১৫৬টি দদক্শর মক্ধয যিোেক্ম ৯০, ১৪৩, ৩৬ এবং ১৩৯তম স্থোক্ি রক্যক্ে৷  

আইভনর দ োস্ট অিণনিনত  অংশগ্রহর্ এবং িুক্যোক্গ্র (Economic Participation and Opportunity) দক্ষক্ি উক্েিক্যোগ্যভোক্ব 

উন্ননত  ক্রক্ে এবং এই নবভোক্গ্ নিঙ্গ িমতো ৮০ শতোংশ অগ্রির হক্যক্ে, যো উক্েিক্যোগ্য।  তক্ব, আইভনর দ োস্টক্  এিিও 

নশক্ষোক্ক্ষক্ি অেণ ি (Education Attainment) এবং রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির (Political Empowerment) বযবধোি  মোক্ত 

নবনভন্ন  মণিূেী েোি ু রক্ত হক্ব(নবশ্ব অিণনিনত  দফ্োরোম ২০২১)।   

এেোডোও, UNDP ২০২০ মোি উন্নযি প্রনতক্বদি (UNDP ২০২০ Human Development Report) নিক্ঙ্গর দক্ষক্ি নবনভন্ন 

িূে  প্রদোি  ক্র, দযমি নিঙ্গ ববষময িূে  (GII) যো নতিটি দক্ষক্ি অিণোৎ প্রেিি স্বোস্থয, ক্ষমতোযি এবং অিণনিনত  

 োযণেক্ম নিঙ্গ-নভনত্ত  ববষমযক্  প্রনতফ্নিত  ক্র। ২০১৯ িোক্ির প্রনতক্বদক্ি ১৬২টি দদক্শর মক্ধয আইভনর দ োস্ট ১৫৩ িবক্র 

নেি। দদশটির নেআইআই (GII) দেোর নেি ০.৬৩৮, যো নিম্ননিনিত স্বতন্ত্র নিযোম িমূহ নিক্য গ্ঠিত:  

• িংিদীয আিিিমূক্হর ১৩.৩% িোরীক্দর দিক্ি;  

• ১৭.৯% প্রোপ্তবযে িোরী নশক্ষোর অন্তত মোধযনম  স্তক্র দপৌুঁক্েক্ে, দযিোক্ি তোক্দর পুরুষ িম ক্ষক্দর দক্ষক্ি এই হোর ৩৪.৪%।  

• প্রনত ১০০,০০০ েীনবত নশশু েে নদক্ত নগ্ক্য ৬১৭.০ েি িোরী গ্ভণ ধোরর্ িংনেষ্ট  োরক্র্ মোরো যোি; এবং বযিঃিনন্ধ োক্ির 

েেহোর: ১৫-১৯ বের বযিী প্রনত ১,০০০ িোরী ১১৭.৬টি নশশু েেদোি  ক্রি।  

• শ্রমবোেোক্র িোরীর অংশগ্রহর্ ৪৮.২%, পুরুষক্দর দক্ষক্ি এই হোর ৬৫.৫%(ইউএিনেনপ ২০২০)। 

মনহিোক্দর  োক্ের পনরক্বশ নবষক্য, নবশ্ববযোংক্ র েনব্লউনবএি ২০২২ িূে  (WBL ২০২২ Index)-এ আইভনর দ োক্স্টর দেোর 

১০০-র মক্ধয ৮৩.১, দযিোক্ি ১০০ হক্ে পূর্ণ দেোর। দেোরটি িোব-িোহোরোি আনি ো অঞ্চক্ির দেোর ৭১.৫ দিক্  দবনশ। 

গ্নতশীিতোর প্রিক্ঙ্গ,  মণক্ক্ষক্ির পনরক্বশ, িম্পনত্ত ও উত্তরোনধ োর, এবং মনহিোক্দর অবির ভোতোর পনরমোর্, প্রভৃনত দক্ষক্ি 

আইভনর দ োস্ট পূর্ণ দেোর পোয(নবশ্ব বযোং  ২০২২)। 

দবতি, নববোহ, মোতৃত্ব এবং মনহিোক্দর বযবিো শুরু  রো এবং পনরেোিিো  রোক্  প্রভোনবত  ক্র এমি আইিগুক্িোক্ত উন্ননতর 

প্রক্যোেি।  

2.2.19 লেলনদ্াদ্ ও কটাবানগ্া 

িূি জাতীয় লিঙ্গ নীলত, প্রলতষ্ঠান এবং প্রলতশ্রুলতসিূহ  া িূিধ্ারার লিঙ্গ লবনবচনা বা প্রকনের সেিতার পলরনবশনক 

প্রভালবত করনব   



 

GCF_GGC_Gender Assessment_Annex 8_Bengali  খসড়া 64 

 

• নিঙ্গ ও নশশু নবষয  নবভোগ্টি (Gender and Child Affairs Department) নিনিদোদ ও দটোবোক্গ্োর প্রধোিমন্ত্রীর 

 োযণোিক্যর অধীি এবং এর িক্ষয হি েোতীয উন্নযক্ির ি ি দক্ষক্ি িোরী ও পুরুষ এবং দমক্য ও দেক্িক্দর িমঅগ্রগ্নত 

এবং অিণপূর্ণ প্রোপ্তবযে েীবক্ির প্রস্তুনতক্ত ি ি নশশুর িুরক্ষো, উন্নযি, এবং অংশগ্রহর্ নিনিত  রো। এেোডোও, 

প্রধোিমন্ত্রীর  োযণোিয নিঙ্গ ও উন্নযি িংেোন্ত েোতীয িীনত, ২০১৮ (National Policy on Gender and Development, 

২০১৮)-এর বোস্তবোযি ও পযণক্বক্ষর্ িমেক্যর েিয দোযীত্বোবদ্ধ।  

• নিনিদোদ ও দটোবোক্গ্ো নিক্েো (CEDAW), নশশু অনধ োর িংেোন্ত  িক্ভিশি (CRC), েিিংিযো উন্নযি  মণপনর ল্পিো 

িংেোন্ত আন্তেণ োনত  িক্িিি (ICPD PoA), দবইনেং প্ল্যোটফ্মণ ফ্র অযো শি (BPfA), এবং দট িই উন্নযি িক্ষয 

(SDGs) িহ নবনভন্ন আন্তেণ োনত  িিদ, েুনি এবং  িক্ভিশক্ি স্বোক্ষর ও অিুক্মোদি  ক্রক্ে। নিনিদোদ ও দটোবোক্গ্ো 

১৯৮৫ িোক্ি উি  িক্ভিশক্ি স্বোক্ষর  ক্র এবং ১৯৯০ িোক্ি এটি অিুক্মোদি  ক্র। প্রনত ৪ বের পর নিনিদোদ ও 

দটোবোক্গ্ো নিক্েো (CEDAW)  নমটির  োক্ে নরক্পোটণ   ক্র। 

• দদশটিক্ত নিঙ্গক্  মূিধোরোয আিোর মূি প্রধোি উপ রর্ উনেনিত নিঙ্গ ও উন্নযি িংেোন্ত েোতীয িীনত, ২০১৮ (National 

Policy on Gender and Development, ২০১৮)। এই িীনতর দ্বোরো এমি এ টি  োেোক্মো (framework) গ্েি  রো 

হক্যক্ে যো পুরুষ ও মনহিোক্দর নবনভন্ন প্রক্যোেি, িীমোবদ্ধতো, িুক্যোগ্ এবং অগ্রোনধ োর নবক্বেিোয উৎিোনহত  ক্র যোর 

মোধযক্ম তোরো দযি েোনতর উন্নযি প্রনেযোয িম্পূর্ণরুক্প অংশগ্রহর্  রক্ত পোক্র। িীনতটি নিক্েো (CEDAW)-এর অধীক্ি 

ির োক্রর প্রনতশ্রুনত ও দোযবদ্ধতো এবং উপক্র উদৃ্ধত অিযোিয  িক্ভিশক্ির িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ।  

• িীনতটি  োযণ র  রোর েিয নিনিদোদ ও দটোবোক্গ্ো ির োর এ টি েোতীয  মণপনর ল্পিো (NAP) এবং েোতীয উন্নযি 

দ ৌশি ২০১৬-২০৩০- নভশি ২০৩০’ প্রর্যি  ক্রক্ে। পনর ল্পিোটি আরও িুনিনদণষ্টভোক্ব ২০৩০ িোি িোগ্োদ নিঙ্গ িমতো 

অেণ ক্ির েিয েুডোন্ত ও িোধোরর্ িক্ষযমোিোর রূপক্রিো প্রদোি  ক্র।  

• এর পোশোপোনশ নিনিদোদ ও দটোবোক্গ্োক্ত অক্ি গুক্িো আইি রক্যক্ে যোর অধীি মনহিোক্দর নবরুক্দ্ধ িনহংিতোক্  অপরোধ বক্ি 

গ্র্য  রো হয, দযমি দযৌি অপরোধ আইি, ১৯৮৬ (the Sexual Offences Act, ১৯৮৬), ২০০০ িোক্ি এর 

িংক্শোধিীর মোধযক্ম বববোনহ  িম্পক্ ণ র মক্ধয ধষণর্ক্ ও অপরোধ বক্ি গ্র্য  রো হয, এবং দেোক্মনস্ট  ভোক্যোক্িন্স অযোট, 

১৯৯৯ (the Domestic Violence Act, ১৯৯৯)।  

জাতীয় লচে 

২০২১ নেনেআই (GGI) রোনঙ্কং-এ নিনিদোদ ও দটোবোক্গ্ো নবক্শ্বর ১৫৬টি দদক্শর মক্ধয ৩৭তম অবস্থোক্ি এবং ০.৭৪৯ (িক্বণোচ্চ 

দেোর ১ এবং িবণনিম্ন দেোর ০) িযোটিি আক্মনর ো ও  যোনরনবয অঞ্চক্ির ২৬টি দদক্শর মক্ধয ৬ি স্থোক্ি রক্যক্ে, যো 

প্রনতফ্নিত  ক্র দয পুরুষ ও মনহিোক্দর মক্ধয ২৫.১ শতোংশ নিঙ্গ ববষময রক্যক্ে(নবশ্ব অিণনিনত  দফ্োরোম ২০২১) । আরও 

নিনদণষ্টভোক্ব, নিনিদোদ ও দটোবোক্গ্ো রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির (Political Empowerment) দক্ষক্ি ৩৯তম এবং স্বোস্থয ও দবুঁক্ে 

(Health and Survival) িো োর দক্ষক্ি অিযোিয ৩৭টি দদক্শর িোক্ি দযৌিভোক্ব ১ িবক্র রক্যক্ে(নবশ্ব অিণনিনত  দফ্োরোম 

২০২১)।  

নিনিদোদ ও দটোবোক্গ্োর নেনেআই (GII) মোি ০.৩২৩ যো দদশটিক্  ২০১৯ িোক্ির িূেক্  ১৬২টি দদক্শর মক্ধয ৭৩ িবক্র 

স্থোি নদক্যক্ে। নিম্ননিনিত পনরিংিযোক্ির উপর নভনত্ত  ক্র এই মোি নিধণোরর্  রো হয:  
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• িংিদীয আিিিমূক্হর ৩২.৯% িোরীক্দর দিক্ি;  

• ৭৪.৫% প্রোপ্তবযে িোরী নশক্ষোর অন্তত মোধযনম  স্তক্র দপৌুঁক্েক্ে, দযিোক্ি তোক্দর পুরুষ িমক্ষক্দর দক্ষক্ি এই হোর ৭১.২%। 

• প্রনত ১০০,০০০ েীনবত নশশু েে নদক্ত নগ্ক্য ৬৭.০ েি িোরী গ্ভণ ধোরর্ িংনেষ্ট  োরক্র্ মোরো যোি; এবং বযিঃিনন্ধ োক্ি 

েেহোর: ১৫-১৯ বের বযিী প্রনত ১,০০০ িোরী ৩০.১টি নশশু েেদোি  ক্রি।  

• শ্রমবোেোক্র িোরীর অংশগ্রহর্ ৫০.১%, পুরুষক্দর দক্ষক্ি এই হোর ৭০.২%(ইউএিনেনপ ২০২০)। 

নবশ্ববযোংক্ র েনব্লউনবএি ২০২২ িূে  (WBL ২০২২ Index)-এ নিনিদোদ ও দটোবোক্গ্োর দেোর ৭৫ (িম্ভোবয ১০০-র মক্ধয) 

যো উি অঞ্চক্ির গ্ড দেোর ৮০.৪ এর েোইক্ত  ম। উক্দযোিো, িম্পদ অবির ভোতোর দক্ষক্ি নিনিদোদ ও দটোবোক্গ্ো পূর্ণ দেোর 

অেণ ি  ক্রক্ে। নিনিদোদক্  মোতৃত্ব োিীি েুটি এবং িুনবধোনদ, নপতোমোতো উভক্যর েিয পযোক্রিোি নিক্ভর (parental leave) 

েিয প্রদত্ত িময এবং দিইিোক্ি গ্ভণ বতী মনহিোক্দর বরিোস্তক্  নিনষদ্ধ  রোর আইিিমূহ পযণোক্িোেিো  রো িোগ্ক্ত পোক্র(নবশ্ব 

বযোং  ২০২২)। 

2.3 কদ্শ এবং িাতওয়ারী িূিযায়ন কেনক প্রাপ্ত ফিাফি 

িীক্ের িোরর্ী ৬ উপক্রোি িোত এবং দদক্শর মূিযোযি নবক্েষক্র্র মোধযক্ম বতনর  রো হক্যক্ে; এটি এমি এ টি  োেোক্মো 

(framework) প্রদোি  ক্র যো GGC দিই িব িম্ভোবয নিঙ্গ-প্রনতনেযোমুি  হস্তক্ক্ষপ িিোি  রক্ত বযবহোর  রক্ব যো এ টি 

নিনদণষ্ট প্র ক্ল্পর িবণোনধ  নিঙ্গ িুনবধোগুক্িোর েিয প্র ল্প ি শো প্রনেযোর অংশ নহিোক্ব নবক্বেিো  রো উনেত। এই  োেোক্মো 

প্রর্যক্ি প্রক্যোগ্ ৃত পদ্ধনত এই উপধোরোর (subsection) দশক্ষ বর্ণিো  রো হক্যক্ে।  

এটি েিবোযু পনরবতণ ি প্র ল্পগুক্িোর িোক্ি িংনেষ্ট প্রনতটি দদক্শর িবণোনধ  গুরুত্বপ্রোপ্ত নিঙ্গ নবষয  েযোক্িঞ্জিমূহ এবং প্রনতটি 

েযোক্িঞ্জ দমো োক্বিো  রোর দবনশ িম্ভোবিোময িোতওযোরী হস্তক্ক্ষক্পর এ টি উচ্চ-স্তক্রর িংনক্ষপ্তিোর নহিোক্ব  োে  ক্র। তোই, 

প্র ক্ল্পর প্রর্যি প্রনেযো েিো োিীি, প্র ক্ল্পর মুি িোত এবং নিনদণষ্ট দদক্শর িবক্েক্য উক্েিক্যোগ্য েযোক্িঞ্জগুক্িোর উপর নভনত্ত 

 ক্র, প্র ক্ল্পর মোনি  এবং GGC নিঙ্গ িংেোন্ত িমিযোগুক্িো নেনিত  রক্ত পোক্র যো প্র ল্পটি িক্ষযমোিো নিধণোরর্  রক্ত িক্ষম 

হয। পরবতী োক্ি, দয িোতওযোরী হস্তক্ক্ষপগুক্িোর মোধযক্ম এই িমিযোগুক্িোক্  দমো োক্বিো  রোর িম্ভোবিো িবক্েক্য দবনশ দিগুক্িোক্  

প্র ক্ল্পর ি শোয অন্তভুণ ি  রো দযক্ত পোক্র, যনদ দিগুক্িো নবনভন্ন দদক্শর নভন্ন নভন্ন পনরনস্থনতক্ত প্রোিনঙ্গ  হয। প্রনতটি হস্তক্ক্ষক্পর 

প্রতযোনশত প্রভোবগুক্িো তোরপক্র নিরীক্ষর্ এবং মূিযোযি প্রনেযোয (দযমি, দেেোর অযো শি প্ল্যোি, পলরলিষ্ট ৮.২) অন্তভুণ ি 

 রো দযক্ত পোক্র  োনঙ্ক্ষত িুনবধোগুক্িো বোস্তক্ব বোস্তবোনযত হক্ে ন িো তো মূিযোযি  রক্ত।  

যোইক্হো , দিমওযো ণ টি েযোক্িঞ্জ ও িম্ভোবয হস্তক্ক্ষক্পর এ টি িম্পূর্ণ তোনি ো প্রদোি  ক্র িো, এবং দযমিটি পূক্বণ উক্েি  রো 

হক্যক্ে, পনর নল্পত হস্তক্ক্ষপ প্র ৃতপক্ক্ষ প্রতযোনশত প্রভোব দফ্িক্ব ন িো দিটি পুিোিুপুিভোক্ব মূিযোযি  রোর েিয এবং অিযোিয 

িম্ভোবয নিঙ্গ িমিযো নেনিত  রোর েিয প্রনতটি প্র ক্ল্পর প্রো /িম্ভোবযতো যোেোই পযণোক্য নবশদ নিঙ্গ নবক্েষক্র্ নবনভন্ন দদক্শর 

েিয নিনদণষ্ট দপ্রক্ষোপট নবক্বেিো  রো প্রক্যোেি। 
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িোরর্ী ৬। শিোি ৃত েযোক্িঞ্জ দমো োক্বিোর েিয িম্ভোবয িোতওযোরী হস্তক্ক্ষপ 
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এিোক্ি িক্ষ  রো উনেত দয প্রনতটি হস্তক্ক্ষপ নিঙ্গ ববষক্মযর অিযোিয দক্ষক্িও পক্রোক্ষ প্রভোব দফ্িক্ব। উদোহরর্স্বরূপ, িোরীর 

অিণনিনত  ক্ষমতোযক্ির অগ্রগ্নত এবং রোেনিনত  নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্ তোক্দর প্রনতনিনধত্ব বৃনদ্ধর ফ্ক্ি যিোেক্ম বোিযনববোক্হর হোর 

হ্রোি এবং মনহিোক্দর আইনি অবস্থোক্ির উন্ননত হক্ত পোক্র। প্র ক্ল্পর িম্ভোবয প্রতযক্ষ এবং পক্রোক্ষ নিঙ্গ িম্পন ণ ত িুনবধোগুক্িোর 

মক্ধয এই িংক্যোগ্গুক্িো িম্ভোবযতো যোেোই পযণোক্য, দিই িোক্ি তৎপরবতী বোস্তবোযি এবং M&E পযণোক্য প্র ক্ল্পর মোনি  এবং 

GGC  তৃণ   আরও গ্ভীরতোর িোক্ি অক্েষর্  রো হক্ব।  

প্রকনের উন্নয়ন প্রলিয়া চিাকািীন কাঠানিা প্রনয়াগ্ করা 

িীক্ের দটেটবেটি (textbox) এ টি উচ্চ-স্তক্রর, অিুমোিমূি  উদোহরর্ উপস্থোপি  ক্র দয  ীভোক্ব িোরনর্ ৬ GGC এবং 

প্র ক্ল্পর মোনি   তৃণ   বযবহৃত হক্ত পোক্র।  

 

 

 

প্রযয়াগ উদাহিণ: বাংলাদদদশ একটি জ্বালারন রকল্প 

• রর্মত, জাতীয় প্রপ্রক্ষাপট রিযিচনা কযি, উি সািরণ প্র্দক ইরঙ্গত পাওয়া র্ায় প্র্ বাংলাদদদশ 'অতযন্ত 

তাৎপর্থপূণথ' রলঙ্গ চযাদলঞ্জগুদলা হল: শ্রমশরিদত রনম্ন ররতরনরধত্ব, আদয়ি বযবধান, দ্যবথল স্বাস্থ্যদসবাি, 

মরহলাদদি রবরুদে সরহংসতা এবং দ্যদর্থাদগি উচ্চ ঝ়ুুঁ রক। 'গুরুত্বপূণথ' রলঙ্গ চযাদলঞ্জ হল: সম্পদ/অনযানয 

সিকাি়ী প্সবা গ্রহদণ অসমতা। 

• রদ্বত়ীয়ত, উক্ত খাযতি প্রপ্রক্ষাপট রিযিচনা কযি, সািরণটি রনদদথ শ কদি প্র্ একটি জ্বালারন রকল্প প্র্ 

চযাদলঞ্জগুদলাদক প্মাকাদবলা কিদত পাদি তা হল: শ্রমশরিদত রনম্ন ররতরনরধত্ব, আদয়ি বযবধান, 

রশক্ষাদক্ষদি ববেময,  এবং সম্পদ/সিকাি়ী প্সবা গ্রহদণ অসমতা। 

o অতএব, িাাংিাযদযি একটি জ্বািারন প্রকল্প সম্ভাবয দ্যটি 'অতযন্ত তাৎপর্থপূণথ' রলঙ্গ চযাদলঞ্জ 

প্মাকাদবলা কিদত পাদি: শ্রমশরিদত রনম্ন ররতরনরধত্ব এবং আয় ববেময। 

• তৃতীয়ত, প্ররতটি হস্তযক্ষযপি সম্ভািয প্রভাি রিযিচনা কযি, প্র্ জ্বালান়ী-রভরত্তক হস্তদক্ষপগুদলা এই 

রচরিত চযাদলঞ্জগুদলাদক প্মাকাদবলা কিদত পাদি তা হল: পছদদি মাধযদম ক্ষমতায়ন, রলঙ্গ-ববেমযহ়ীন 

ন়ীরতমালা সংস্কাি, আদয়ি স়ুদর্াগ সৃরি এবং স্থ্ান়ীয় উদদযাদগি মাধযদম স্থ্ারয়ত্ব অজথ ন। 

o অতএব, এই হস্তদক্ষপগুদলা ("পরিবতথ দনি সক্ষমতা") উি রকদল্প অন্তভ়ুথ রিি জনয রবদবচনা কিা 

উরচত, র্রদ প্সগুদলা রকল্প-রনরদথ ি প্রক্ষাপদে উপর়্ুি হয়। 

এইভাদব, রকদল্পি রলঙ্গ মূলযায়ন পরিচালনা এবং পর্থাদলাচনা কিাি প্ক্ষদি, রকদল্পি মারলক এবং GGC র্র্ােদম, 

এই কাঠাদমাটিদক একটি প্িিাদিন্স পদয়ন্ট রহসাদব বযবহাি কিদত পাদি এটি রনরিত কিাি জনয প্র্ প্দদশি সবদচদয় 

উদেখদর্াগয রলঙ্গ চযাদলঞ্জগুদলা হস্তদক্ষদপি মাধযদম প্মাকাদবলা কিা হদে র্া উি খাদতি উচ্চ রাসরঙ্গকতাি 

গুরুত্বপূণথ রলঙ্গ-সম্পরকথ ত স়ুরবধাবল়ী সিবিাহ কিদত পাদি।   
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লনরীেণ এবং িূিযায়ননর উনেনশয উি কাঠানিার উপন ালগ্তা 

িোরর্ী ৬ -এ "িোরীক্দর মুক্িোমুনি হওযো েযোক্িঞ্জগুক্িোর"  যোটোগ্নরও GGC-এর নিঙ্গ নবষয   মণপনর ল্পিোয (িংযুি পনরনশষ্ট 

৮.২) অিুিরর্  রো দযক্ত পোক্র এমি পনরমোর্গ্ত এবং গুর্গ্ত িূে গুক্িো নিধণোরক্র্র েিয এ টি নভনত্ত নহিোক্বও  োে 

 ক্র। GAP িূে গুক্িোর েিয, েযোক্িঞ্জগুক্িোক্  নিম্ননিনিতভোক্ব আরও এ নিত  রো হক্যক্ে:  

• "অনভক্যোেি এবং প্রশমি বযবস্থোর ফ্ক্ি িোরী ও বোনি োক্দর উন্নত েীনব ো এবং উন্নত িহিশীিতো" নিক্দণশ টি 

"দকু্যণোক্গ্র উচ্চ ঝুুঁ ন " েযোক্িক্ঞ্জর নবপরীক্ত অগ্রগ্নত িযো   রক্ব।  

• "পুরুষ ও মনহিোক্দর মক্ধয আরও িযোযিঙ্গত নিদ্ধোন্ত গ্রহর্" িূে টি "রোেনিনত  নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্ নিম্ন প্রনতনিনধত্ব" 

েযোক্িক্ঞ্জর নবপরীক্ত অগ্রগ্নত িযো   রক্ব  (উক্েিয দয িূে টি নবশুদ্ধভোক্ব শোিক্ির রোেনিনত  স্তরিমূক্হর িোক্ি 

িম্পন ণ ত দক্ষিগুক্িোর দেক্য বৃহত্তর নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্র দক্ষক্ি অগ্রগ্নত িযো   রক্ব)।  

• "নিঙ্গ নভনত্ত  িনহংিতো হ্রোি" িূে টি "িোরীর প্রনত িনহংিতো" েযোক্িক্ঞ্জর নবপরীক্ত অগ্রগ্নত িযো   রক্ব।  

• "অিণনিনত , স্বোস্থয, অব োেোক্মোগ্ত এবং নশক্ষোমুি , পনরক্ষবো এবং িুক্যোক্গ্র উপর বনধণত অযোক্েি এবং নিযন্ত্রক্র্র 

মোধযক্ম িোরী ও বোনি োক্দর ক্ষমতোযি" িূে টি "শ্রমশনিক্ত নিম্ন প্রনতনিনধত্ব ", "আয ববষময", "নশক্ষোর িুক্যোগ্িোক্ভ 

অিমতো", "দবুণি স্বোস্থযক্িবোর", এবং "অিযোিয িম্পদ ও ির োরী দিবো গ্রহক্র্ অিমতো" েযোক্িঞ্জগুক্িোর নবরুক্দ্ধ 

অগ্রগ্নত িযো   রক্ব। (িময-িোশ্রয, অিণনিনত  ক্ষমতোযি, স্বোক্স্থযর উন্ননত, নশক্ষোর ফ্িোফ্ক্ি উন্ননত ইতযোনদ িহ 

নবনভন্ন দিক্ন্সর মোধযক্ম "ক্ষমতোযি" নবক্বেিো  রো হক্ব)।   

উি কাঠানিা গ্ঠন করার পিলত  

িোরর্ী  এ টি বহু-পযণোযনভনত্ত  প্রনেযোর মোধযক্ম বতনর  রো হক্যক্ে: 

• উি কদ্নশর িূিযায়ন লবনেষণ প্রনতটি দদক্শর েিয পৃি ভোক্ব প্রধোি নিঙ্গ েযোক্িঞ্জগুক্িো নেনিত  রো হক্যক্ে, 

এবং এই েযোক্িঞ্জগুক্িোক্  এ ক্ি নবক্বেিো  রো হক্যনেি দিগুক্িো নিবণোেি  রোর েিয যো দবনশরভোগ্ দদক্শ 

উপনস্থত নেি। এই তোনি ো দিক্ , েিবোযু-িম্পন ণ ত নবনিক্যোগ্গুক্িো দ্বোরো দয েযোক্িঞ্জগুক্িো িরোিনর দমো োক্বিো 

 রোর িম্ভোবিো িবক্েক্য দবনশ দিগুক্িো দবক্ে দিওযো হক্যক্ে।  

• সূচক লনববাচন: এই নবষক্য পূক্বণর গ্ক্বষর্োিমূহও পযণোক্িোেিো  রো হক্যনেি এবং েযোক্িক্ঞ্জর স্তর পনরমোক্পর েিয 

এ টি উপযুি িূে  নিবণোেি  রো হক্যনেি,  িূেক্ র প্রোিনঙ্গ তো এবং উপোত্তিমূক্হর প্রোপযতো নবক্বেিোর েিয।  

• উপাত্ত সংগ্রহ: প্রনতটি দদক্শর দক্ষক্ি প্রনতটি িূেক্ র েিয উপোত্ত িংগ্রহ  রো হক্যনেি এবং এ টি দেেশীক্ট 

(spreadsheet) নিনপবদ্ধ  রো হক্যনেি। 

• উপাত্ত লবনেষণ: ১৯টি নিবণোনেত দদক্শর দেোক্রর নবস্তোর নিনিত  রোর েিয প্রনতটি িূেক্ র দেটোপক্যিগুক্িো 

িমনষ্টগ্তভোক্ব নবক্েষর্  রো হক্যনেি। 
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• িাো লনববাচন: পূবণবতী উপোত্ত নবক্েষর্ এবং আন্তেণ োনত  মোিদক্ের নবক্বেিোর নভনত্তক্ত েযোক্িঞ্জটিক্  'তোৎপযণপূর্ণ' 

বো 'অতযন্ত তোৎপযণপূর্ণ' নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রোর পদ্ধনত নিধণোরর্  রোর উক্দ্দক্শয প্রনতটি িূে ক্ র েিয দটুি মোিো 

বরোদ্দ  রো হক্যনেি। 

• কেে লনধ্বারণ: প্রনতটি দদক্শর েিয প্রনতটি দেটোপক্যি এবং িূে ক্  িংনেষ্ট মোিোর িোক্ি তুিিো  রো হক্যনেি 

এটি 'তোৎপযণপূর্ণ' বো 'অতযন্ত তোৎপযণপূর্ণ' দশ্রর্ীক্ত পক্ডক্ে ন িো।  

o উদোহরর্স্বরূপ, নিঙ্গ িনহংিতোর 'অতযন্ত তোৎপযণপূর্ণ' হোক্রর মোিো হি ৩০% এবং নিঙ্গ িনহংিতোর 

'তোৎপযণপূর্ণ' হোক্রর মোিো হি ১০%। অতএব, দযিব দদক্শ ৩০% বো তোর দবনশ িোরী তোক্দর 

েীবদ্দশোয নিঙ্গ িনহংিতোর িিুিীি হয দিিব দদশক্  নিঙ্গ িনহংিতোর 'অতযন্ত তোৎপযণপূর্ণ' েযোক্িক্ঞ্জর 

িিুিীি নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো হক্যক্ে। দয দদক্শ ১০-৩০% িোরী তোক্দর েীবদ্দশোয নিঙ্গ িনহংিতোর 

িিুিীি হয দিগুক্িোক্  নিঙ্গ িনহংিতোর 'তোৎপযণপূর্ণ' েযোক্িক্ঞ্জর িিুিীি নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো হক্যক্ে। 

• হস্তনেপ লবনেষণ: িোত মূিযোযক্ি পূক্বণর নেনিত হস্তক্ক্ষপিমূহ ("পনরবতণ ক্ির িক্ষমতো") তোনি োভুি  রো 

হক্যক্ে। প্রনতটি েযোক্িঞ্জ দমো োক্বিোর েিয প্রনতটি হস্তক্ক্ষক্পর িম্ভোবযতো নিধণোরর্  রো হক্যক্ে িোত মূিযোযক্ির 

উপর নভনত্ত  ক্র, যো প্রনতটি হস্তক্ক্ষক্পর িম্ভোবয প্রভোবগুক্িোর রূপক্রিো িরবরোহ  ক্র।  

• ফিাফি: ক িানন একটি উচ্চ চযানিনের তাৎপ বপণূব লিঙ্গ সিসযা রনয়নে, কসিানন প্রকনের িালিকনক আরও 

শলিশািী কদ্শ-লভলত্তক হস্তনেপ এবং সূচক অন্তভযব ি করনত হনব এবং কসইসানে একটি লিঙ্গ িূিযায়ন প্রদ্ান 

করনত হনব  া সম্ভাবয পলরলস্থ্লতসিূহ কিাকানবিা করনব।  

বযবহৃত িূে  এবং মোিোগুক্িো িীক্ের িোরনর্ ৭ এ দদিোক্িো হক্যক্ে। 
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িোরনর্ ৭। িূে গুক্িো প্রনতটি দদক্শ েযোক্িক্ঞ্জর স্তর মূিযোযি  রক্ত বযবহৃত হয 

চযানিে সযচক উৎস 

িাোসিূহ বযািযা 

িন্তবয 
অতযন্ত 
তাৎপ বপণূব 

তাৎপ বপণূব অতযন্ত তাৎপ বপণূব তাৎপ বপণূব 

শ্রিশলিনত কি উপস্থ্াপনা শ্রমশনিক্ত পুরুষ ও মনহিোর 
অংশগ্রহক্র্র মক্ধয দেটো 

ববনশ্ব  নিঙ্গ 
বযবধোি িূে  
(WEF) 

>=২০% >=১০% 

দযিোক্ি শ্রমশনিক্ত পুরুষ ও মনহিোর 
অংশগ্রহক্র্র মক্ধয দেটো ২০% এর দবনশ 
অিবো িমোি, দিই দক্ষক্ি েযোক্িঞ্জটিক্  অতযন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো হয। 

শ্রমশনিক্ত পুরুষ ও মনহিোর অংশগ্রহক্র্র মক্ধয 
দেটো ১০% এর দবশী অিবো িমোি, ন ন্তু 
২০% এর  ম, দিই দক্ষক্ি এই েযোক্িঞ্জ টি দ  
গুরুত্বপূর্ণ নহক্িক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো হয।  

 

আনয়র বযবধ্ান পুরুষক্দর আক্যর শত রো নহিোক্ব 
মনহিোক্দর আয  

ববনশ্ব  নিঙ্গ 
বযবধোি িূে  
(WEF) 

<= ৬০% <= ৮০% 

দযিোক্ি মনহিোক্দর আয পুরুষক্দর আক্যর 
৬০% এর দেক্য  ম বো িমোি, দিই দক্ষক্ি 
েযোক্িঞ্জটি অতযন্ত তোৎপযণপূর্ণ নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ 
 রো হয। 

দযিোক্ি মনহিোক্দর আয পুরুষক্দর আক্যর 
৮০% এর দিক্   ম বো িমোি, ন ন্তু 
পুরুষক্দর আক্যর শত রো ৬০%-এর দবনশ, 
দিই দক্ষক্ি েযোক্িঞ্জটিক্  তোৎপযণপূর্ণ নহিোক্ব 
দশ্রর্ীবদ্ধ  রো হয। 

 

লশোয় অসি অলধ্কার 
GGI নশক্ষোগ্ত অেণ ক্ির দেোর (১ 
= দিরো, ০ = িবক্েক্য িোরোপ) 

ববনশ্ব  নিঙ্গ 
বযবধোি িূে  
(WEF) 

<=০.৯ <=০.৯৫ 
দযিোক্ি নশক্ষোগ্ত দযোগ্যতো অেণ ক্ির মোিটি 
০.৯ এর  ম বো িমোি, দিিোক্ি নবষযটিক্  
অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো হয। 

দযিোক্ি নশক্ষোগ্ত দযোগ্যতো অেণ ক্ির মোিটি 
০.৯৫-এর  ম বো িমোি, ন ন্তু ০.৯-এর 
দবনশ,  দিিোক্ি নবষযটিক্  অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো হয। 

িোক্ষরতোর হোর গ্ঠিত হয , প্রোিনম  নশক্ষোর নিক্যোগ্, 
মোধযনম  নশক্ষোর নিক্যোগ্ এবং তৃতীয পযণোক্যর নশক্ষোর 
তোনি োভুনি রর্ এর উপর।  

স্বাস্থ্য পলরনষবার কশাচনীয় ক াগ্ান।   মোতৃ  মৃতুযর হোর, প্রনত ১০০,০০০ 
েি েক্ের অিুপোক্ত মৃতুয।  

ববনশ্ব  নিঙ্গ 
বযবধোি িূে  
(WEF) 

>=১৫০ >=১০০ 

দযিোক্ি প্রনত ১০০,০০০ েক্ির েক্ে মৃতুযর 
িংিযো ১৫০এর িমোি বো  দবনশ, দিিোক্ি 
েযোক্িঞ্জটিক্  অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ  নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ 
 রো হয। 

দযিোক্ি প্রনত ১০০,০০০ েক্ির েক্ে মৃতুযর 
িংিযো ১৫০-এর  দেক্য  ম, ন ন্তু ১০০-এর  
দবনশ বো িমোি, দিিোক্ি েযোক্িঞ্জটিক্  গুরুত্বপূর্ণ 
নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো যোয। 

 

সম্পনদ্ অসি প্রনবশালধ্কার 

ভূনম এবং অ-ভূনম িম্পদগুনির 
বযবহোর, নিযন্ত্রর্ এবং মোনি োিোয 
প্রক্বক্শর  েিয GGI - এর দেোর 
(০ = দিরো, ২ = িবক্েক্য 
িোরোপ)। 

ববনশ্ব  নিঙ্গ 
বযবধোি িূে  
(WEF) 

>=১.২৫ >=০.৭৫ 

দযিোক্ি ভূনম এবং অ-ভূনম িম্পদ বযবহোর 
 রোর দেোর ১.২৫- এর দেক্য দবনশ বো 
িমোি, দিিোক্ি েযোক্িঞ্জটিক্  অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো যোয। 

দযিোক্ি ভূনম এবং অ-ভূনম িম্পদ িম্পদ 
বযবহোর  রোর দেোর ১.২৫- এর  ম, ন ন্তু 
০.৭৫-এর দেক্য দবনশ বো িমোি, দিক্ক্ষক্ি 
েযোক্িঞ্জটিক্  তোৎপযণপূর্ণ নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো 
হয। 

 

নারীনদ্র প্রলত জযিযি 
শত রো িংিয  িোরী যোরো 
েীবি োক্ি নিঙ্গ িনহংিতোর নশ োর 
হক্যক্েি।  

ববনশ্ব  নিঙ্গ 
বযবধোি িূে  
(WEF) 

>=৩০% >=১০% 

দযিোক্ি দযিব িোরী তোক্দর েীবদ্দশোয নিঙ্গ 
িনহংিতোর িিুিীি হক্যক্ে তোক্দর শত রো 
িংিযো ৩০% এর দেক্য দবনশ বো িমোি,ক্িক্ক্ষক্ি 
েযোক্িঞ্জটিক্  অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ 
 রো হয। 

দযিোক্ি দযিব িোরী তোক্দর েীবদ্দশোয নিঙ্গ 
িনহংিতোর িিুিীি হক্যক্ে তোক্দর শত রো 
িংিযো ১০% এর দবনশ বো িমোি, ন ন্তু ৩০% 
এর  ম, দিক্ক্ষক্ি েযোক্িঞ্জটিক্  গুরুত্বপূর্ণ 
নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো হয।  

 

লবপ বয় এর কেনে সনববাচ্চ বযােবতা 
ND-GAIN িূে  দিক্  নবপযণয এর 
দক্ষক্ি িক্বণোচ্চ বযোিণতোর মোি (০ = 
দিরো, ১ = িবক্েক্য িোরোপ) 

ND-GAIN 
িূে  

>= ০.৫ >=০.৪ 

দযিোক্ি নবপযণয এর দক্ষক্ি িক্বণোচ্চ বযোিণতোর 
মোি ০.৫ এর দেক্য দবনশ বো িমোি, দিক্ক্ষক্ি 
েযোক্িঞ্জটিক্  অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ 
 রো হয।   

দযিোক্ি নবপযণয এর দক্ষক্ি িক্বণোচ্চ বযোিণতোর 
মোি ০.৪ এর দিক্  দবনশ বো িমোি, ন ন্তু 
০.৫-এর দিক্   ম, দিক্ক্ষক্ি েযোক্িঞ্জটিক্  
অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো হয। 

প্রভোবোধীি, িংক্বদিশীি এবং অনভক্যোনেত ক্ষমতো দ্বোরো গ্ঠিত। 
এ টি দদক্শর নবপযণয এর দক্ষক্ি িক্বণোচ্চ বযোিণতোর পযণোক্য 
গ্ঠিত এ টি িূে  নহক্িক্ব বযোবহৃত হক্যক্ে, দযক্হতু উক্েিক্যোগ্য 
িোনহতয িোরীক্দর উপর নবপযণক্যর অিোমঞ্জিযপূর্ণ প্রভোব তুক্ি 
ধক্র (নিঙ্গ ববষময এবং নবপযণক্যর েিয দ ন্দ্র ২০২১)   

রাজননলতক লসিান্ত গ্রহনণ লনম্ন-
উপস্থ্াপনা 

GGI রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির 
মোি(১ = দিরো, ০= িবক্েক্য 
িোরোপ) 

ববনশ্ব  নিঙ্গ 
বযবধোি িূে  
(WEF) 

<=০.২ <=০.৪ 
দযিোক্ি রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির মোি ০.২ এর 
দেক্য  ম বো িমোি, দিিোক্ি েযোক্িঞ্জটিক্  
অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ  নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো হয। 

দযিোক্ি রোেনিনত  ক্ষমতোযক্ির মোি  ০.৪-
এর দিক্   ম বো িমোি, ন ন্তু ০.২-এর 
দিক্  দবনশ, দিিোক্ি নবষযটিক্  গুরুত্বপূর্ণ 
নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ  রো হয। 

মনহিোক্দর দ্বোরো অনধনিত িংিদীয আিক্ির শতোংশ নিক্য 
গ্ঠিত, মনহিোক্দর দ্বোরো অনধনিত মন্ত্রী পক্দর শতোংশ এবং গ্ত 
৫০ বের ধক্র দযিোক্ি এ েি মনহিো রোষ্ট্রপ্রধোক্ির দোনযক্ত্ব 
রক্যক্েি 
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2.4 সিালপ্ত িন্তবযসিূহ 

িোরনর্ ৬ দিক্ , এবং দিটর এবং দদশ-নিনদণষ্ট মূিযোযিগুনি দিক্  দদিো যোয  নবষযটি এটির িতযতো দেোরোক্িো  ক্র দয, 

নবনভন্ন ধরক্র্র নবপযণয, েযোক্িঞ্জ, ভূনমক্রিো শতণ োবিী, েোতীয িক্ষয এবং উচ্চো োঙ্ক্ষো এবং পনরবতণ ক্ির ক্ষমতো/িুক্যোগ্গুনি উভয 

দদক্শর পনরবতণ ক্ির েিয রোষ্ট্র স্তক্র, এবং পোুঁেটি শোিোর প্রনতটি দক্ষক্ি প্রক্যোেয। GGC এটিক্  স্বী ৃনত দদয এবং প্র ল্পগুক্িো 

দ  নিনিত  রোর েিয প্রশংিো ও  ক্রি দয এর িমিণক্ি উপযুি পন্থো ও রক্যক্ে, ১) প্রিঙ্গ-নিনদণষ্ট নিঙ্গ ববষময িংেোন্ত 

িমিযো িমোধোি  রুি এবং ২) আধুনি  নিঙ্গ িোদশৃয বেোয রোিুি।   যনদও প্র ক্ল্পর মোনি  প্রোিনম ভোক্ব এই পদ্ধনতগুনি 

গ্রহক্র্র েিয দোযবদ্ধ িো ক্বি (নিনদণষ্ট-প্র ল্প িম্পন ণ ত নিঙ্গ নভনত্ত  মূিযোযি এবং  মণ পনর ল্পিোর দ্বোরো িমিণি প্রোপ্ত), 

GGC এই দোনযত্বক্বোধ টোক্  িমিণি  রক্ব যোক্ত এই নিঙ্গ পন্থো, মূিযোযি এবং পনর ল্পিো গুক্িো নব নশত ও বোস্তবোনযত হয 

যিোযত ও প্রতযোনশত মোিো অবনধ (GCF এর প্রক্যোেিীযতোগুনি নিঙ্গ মূিধোরোর দক্ষক্ি িংগ্নতপূর্ণ) এটি নিনিত  রোর েিয 

GGC-এর পদ্ধনত টি অধযোয ৩-এ বর্ণিো  রো হক্যক্ে, নিঙ্গ  মণ পনর ল্পিো িক্মত (িংক্যোেি ৮.২) িুস্পষ্ট প্রনতশ্রুনত িহ 

দয এটি  ীভোক্ব এ টি িংস্থো নহিোক্ব, প্রক্যোেিীয িম্পদ (মোিব ও আনিণ ) পযণোপ্তভোক্ব রক্যক্ে তো নিনিত  রক্ব। এবং  

নিঙ্গ-িম্পন ণ ত প্রনেযোগুনিক্ত প্রযুনিগ্ত  প্রদোি, পযণোক্িোেিো, তেোবধোি, এবং প্র ক্ল্পর ফ্ক্ি অগ্রগ্নত নিরীক্ষর্  রো হক্ব।  
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3  কিবসূলচর আনবদ্নপে  
এই পনরনশক্ষ্টর েূডোন্ত নবভোগ্টি GGC-এর পদ্ধনত িম্পক্ ণ  আরও নবশদ নববরর্ প্রদোি  ক্র, যো  োযণত নিনিত  রো দয 

প্র ল্পগুনি প্র ল্প-স্তক্রর নিঙ্গ মূিধোরোয GCF এর পদ্ধনতর িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ। দযিোক্ি প্র ল্পটির এ টি দ োর দেেোর 

দফ্ো োি দিই, দপোটণ ক্ফ্োনিও মযোক্িেোর অনতনরি উপ-প্র ক্ল্পর েিয আগ্রহ প্র োশ  রোর দেষ্টো  রক্ব নবক্শষ  ক্র অনভক্যোেি 

প্র ক্ল্পর েিয পক্রোক্ষ বো প্রতযক্ষ নিঙ্গ-এর দফ্ো োি িহ িক্তে মধযবনত্তণতোর িোক্ি।  

3.1 ভূলিকা এবং দ্ালয়ত্বসিূহ (AE এবং EE )  

GGC দয GCF -এর নবশ্বস্ত িীনত এবং মোি, পনরক্বশগ্ত এবং িোমোনে  িুরক্ষোর মোি এবং নিঙ্গ িীনত এবং , িংনেষ্ট 

আইনি েুনিিমূহ(অিুক্মোদি মোস্টোর েুনি এবং অিণোযি  োযণ িোপ েুনি) অিুযোযী অিযোিয প্রোিনঙ্গ  GCF িীনত এবং 

প্রক্যোেিীযতোগুনির িোক্ি িঙ্গনতপূর্ণ তো তেোবধোি ও পযণক্বক্ষক্র্র েিয স্বীকৃত সত্তাটি দোযবদ্ধ িো ক্ব।    

AE বিমোনি  এবং বোনষণ  েিবোযু প্রভোব প্রনতক্বদি পযণোক্িোেিো এবং েমো দদওযোর পোশোপোনশ GCF-দ  িমনষ্টগ্ত/এ নিত 

পযণক্বক্ষর্ ও মূিযোযি পনর ল্পিোয িোহোযয  রক্ব।  GGC েোি ুহওযোর িোক্ি িোক্ি,   মণিূনেগুনি হোক্ত দিওযোর েিয GGC 

-এর  োক্ে দয উপযুি প্রোনতিোনি  বযবস্থো, িীনত এবং পদ্ধনতিমূহ আক্ে তো নিনিত  রক্তও AE িোহোযয  রক্ব। উপরন্তু, 

AE নিরীক্ষর্  রক্ব দয GGC-এর  োক্ে প্র ক্ল্পর মোনি ক্দর  োে দিক্  প্রোপ্ত তিয নিরীক্ষর্, প্রনতক্বদি এবং যোেোই  রোর 

ক্ষমতো রক্যক্ে দিইিোক্ি প্রোিনঙ্গ  GCF -এর মোি, িুরক্ষো এবং িীনতগুনি বহোি রোিো হক্ে। পনরনশষ্ট ১১-এর পনরক্প্রনক্ষক্ত, 

নিঙ্গ  িম্পন ণ ত িূে  এবং প্রভোক্বর নিরীক্ষর্, মূিযোযি এবং প্রনতক্বদি  তণ ক্বযর েিয এ টি বোক্েট বরোদ্দ  রো হক্যক্ে 

দযিোক্ি AE বোক্েক্টর পোশোপোনশ নিবণোনেত নেযো িোপগুনি অেণ ক্ির েিয তহনবি বোস্তবোযি উভক্যরই তদোরন   রক্ব।  

এিননা প বন্ত, AE GGC-কত একটি শলিশািী  ো ে অধ্যবসায় এবং ঝযুঁ লক িূিযায়ন কনরনে এটি লনলিত করার জনয ক  

প্রাপ্ত তহলবিগুলি কা বিনির পলরপণূবতার জনয পলরচালিত হনব।   

প্র ৃতপক্ক্ষ, AE এর পোশোপোনশ েিবোযু, নিঙ্গ  এবং E&S নবষযনভনত্ত  দক্ষিগুনিক্ত নিক্যোগ্ ৃত তৃতীয পক্ক্ষর মূিযোযি োরী,  

GCF-এর নিঙ্গ িীনত এবং দপ্রোক্টো িগুনি বোস্তবোযি ও বেোয রোিোর ক্ষমতো GGC-এর আক্ে ন িো তো মূিযোযি  রক্ব। 

AE েমবধণমোি GCF িীনতর পনরক্বক্শর িোক্ি দ্রুত ও েটপক্ট িো ক্ব এবং নিনিত  রক্ব দয  োযণেমটি বোস্তবোযক্ির িময 

হওযো দযক্ োক্িো উন্নযি বো পনরবতণ ি িম্পক্ ণ  GGC দ  অবগ্ত রোিো হক্ে।  

লনববাহকারী সত্তা (EE) লহসানব GGC কক AE দ্বোরো তেোবধোি  রো হক্ব।GGC এইভোক্ব GCF -অিণোযি ৃত দপ্রোগ্রোমটি 

িম্পোদিো  বো পনরেোিিো  রোর েিয দোনযত্ব  িো ক্ব এবং ঋর্গ্রহীতোক্দর দ্বোরো েমো দদওযোর িময নিঙ্গ নভনত্ত   মণ 

পনর ল্পিো, মূিযোযি এবং েিবোযু প্রভোব প্রনতক্বদিগুনিক্ত পযণোক্িোেিো এবং ইিপুট প্রদোি  রক্ব। EE-এরও প্রোনতিোনি  জ্ঞোি 

এবং অনভজ্ঞতো রক্যক্ে পযণক্বক্ষর্মূি  মূিযোযি এবং প্রনতক্বদক্ির প্রক্যোেিীযতো বোস্তবোযক্ির েিয  োরর্ তোরো এই ধরক্র্র 

িবুে বে ইিুয  রোর পূক্বণর অনভজ্ঞতোর নভনত্তক্ত নিঙ্গ-নিনদণষ্ট িূে গুনির িোক্ি িম্পন ণ ত।   
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3.2 প্রনয়াগ্সংিান্ত পিলতসিূহ  

3.2.1 GGC কিননদ্ন লনববাচন প্রলিয়া (TSP) 

তোর নমশি অেণ ক্ির েিয GGC এ টি দেনেট গ্যোরোনি প্রদোি  রক্ত েোয এমি দিিক্দক্ির বযোপ  ইনতবোে  এবং দিনতবোে  

প্রভোবগুনি নবক্বেিো  রক্ব। নিম্ননিনিত েোরটি মূি উপোদোক্ির উপর নভনত্ত  ক্র এ টি দিিক্দক্ির প্রভোব দবোঝো, পনরমোপ 

এবং পনরেোিিো  রোর েিয নিনদণষ্ট উপোদোি  দদওযো হক্ব: 

    
উনেশয িানযষ গ্রহ িাভ 

দিিক্দক্ির বোইক্র 
জিবায়য পলরবতব ননর 
প্রভোক্বর উপর এ েি 
ঋর্গ্রহীতোর ইনতবোে  
প্রভোব রক্যক্ে: 

প্রনতনিনপক্যোগ্য হওযো, 
িনের স্থোপি  রো বো 
তক্িযর অিোমঞ্জিযতো 
িমোধোি  রো এবং এর 

ফ্ক্ি নবশ্ববযোপী 
পুুঁনেবোেোর দিক্  বহৃত্তর 
েিবোযু অিণোযক্ির েিয 
এ টি পি বতনর  রো। 

এ েি ঋর্গ্রহীতোর 
ইনতবোে  এবং 

দিনতবোে  প্রভোব তোর 
িবক্েক্য গুরুত্বপূর্ণ 

দস্ট ক্হোল্ডোরক্দর উপর 
িোক্ । এর মক্ধয রক্যক্ে 
 মণেোরী, পনরবোর, 
গ্রোহ , িরবরোহ োরী, 

িম্প্রদোয এবং 
ঋর্গ্রহীতোক্  প্রভোনবত বো 
প্রভোনবত  রো অিয 
দ োক্িো বযনি। 

এ টি ঋর্গ্রহীতো তোর 
প্রো ৃনত  পনরক্বক্শর 
উপর ইনতবোে  এবং 
দিনতবোে  প্রভোব 

দফ্ক্ি। এর মক্ধয রক্যক্ে 
প্রো ৃনত  িম্পক্দর 

বযবহোর, নবষোি পদোিণ 
ইতযোনদ, তক্ব বেণ য 
অপিোরর্, পুিবণিোযি 
এবং প্রো ৃনত  ক্ষনত 
পুিরুদ্ধোরও রক্যক্ে। 

স্থোিীয, েোতীয এবং 
আন্তেণ োনত  অিণিীনতক্ত 
এ েি ঋর্গ্রহীতোর 
ইনতবোে  এবং 
দিনতবোে  প্রভোব 
রক্যক্ে। এর মক্ধয 

রক্যক্ে  মণিংস্থোি িনৃষ্ট, 
িতুিত্ব উৎপন্ন ,  র 
প্রদোি, িম্পদ িৃনষ্ট এবং 
ঋর্গ্রহীতোর িো ো অিয 
দয দ োক্িো অিণনিনত  

প্রভোব। 

নেি 1  TSP এর েোরটি মূি উপোদোি 

উপক্রর প্রিক্ঙ্গ , GGC িম্ভোবয আনিণ  ও িুিোমমূি  দোযিমূহ এডোক্ত/অিবো  মোক্ত এবং পনরেোিিো  রক্ত সযলনলদ্ব ষ্ট লিঙ্গ 
অনযশীিন নিনিত  রোর গুরুত্ব স্বী োর  ক্র। ফ্িস্বরূপ, E&S ও নিঙ্গ ববষময এবং িুরক্ষোর নবক্বেিোটি GGC-এর দিিক্দক্ির  
দেোর োক্েণ র  (পনরনশষ্ট A এর িমিণক্ি) এ টি অনবক্েদয অংশ গ্েি  ক্র যো দিিক্দিগুনি নিবণোেি  রক্ত বযবহৃত হয, 
দযগুনি নিনিত  ক্র দয প্রধোি লিঙ্গ িিনন্ধত ঝুুঁ ন  এবং প্রভোবগুনিক্  নেনিত  রো হক্যক্ে এবং িম্পূর্ণ দিিক্দি েকু্ড 
দিগুনিক্   োযণ রভোক্ব পনরেোনিত  রো হক্ে ৷  

 এ টি বযোং ক্যোগ্য প্র ক্ল্পর নব োশ িোধোরর্ত এ টি দীঘণ প্রনেযো, নবক্শষ  ক্র যনদ অব োেোক্মোগ্ত িম্পদ বো হস্তক্ক্ষপ বড 

হয। গ্যোরোির নহিোক্ব, এটি  ল্পিো  রো হক্যক্ে দযGGC এ টি প্র ক্ল্পর উন্নযক্ির পরবতী পযণোক্য এ টি দিিক্দক্ির িোক্ি 

পনরনেত হক্ব, প্রোযশই নিনিযর ঋর্ মূিধি প্রদোি োরীক্দর দেনেট গ্যোরোনি প্রদোি  ক্র প্র ল্পটিক্  আনিণ  অেণ ক্ি িহোযতো 

 রোর েিয। নিক্ের গ্রোনফ্ টি এটিক্ ই নেনিত  ক্র, প্র ক্ল্পর উন্নযি েক্ের 'বোস্তবোযি' এবং 'অপোক্রশি’ পযণোযগুনিক্ত 

'গ্যোরোিোর' এর হস্তক্ক্ষক্পর মোধযক্ম।  
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নেি 2 প্রনেযো প্রবোহ দরিোনেি 

তোই, GGC িম্ভবত প্র ল্প উন্নযি েক্ের প্রোিনম  পযণোক্য েিবোযু প্র ক্ল্পর লিঙ্গ িূিযায়ননক প্রভোনবত  রোর িুক্যোগ্ পোক্ব 
িো।  পনরবক্তণ ,GGC এ টি শনিশোিী কিননদ্ন লনববাচন প্রলিয়া (TSP) িো োর উপর নিভণ র  ক্র যো ঋর্গ্রহীতোর নবদযমোি 
লিঙ্গ এবং E&S েকুক্মক্িশি, প্রনেযো এবং নিক্স্টমগুনি GGC-এর E&S, লিঙ্গ, জিবায়য বযবস্থ্াপনা কেিওয়াকব  (পলরলশষ্ট ৬) 
এর প্রক্যোেিীযতোগুনির িোক্ি িঙ্গনতপূর্ণ ন িো তো নিধণোরর্  রোর েিয ককৌশিগ্ত  ো ে পলরশ্রনির পযণোক্িোেিো এবং 
পনরেোিিো  রক্ব। এই পটভূনমক্ত GGC-এর শনিশোিী TSP বতনর  রো হক্যক্ে, এবং এক্ত িোতটি (৭) দ ৌশিগ্ত পদক্ক্ষপ 
রক্যক্ে যো GGC এ টি প্র ল্প প্রক্যোেিীয লিঙ্গ লভলত্তক িানদ্ন্ডগুলি পূরর্  ক্র ন িো তো নিধণোরর্  রক্ত অিুিরর্  রক্ব।  
অনধ ন্তু, TSP হি এ টি অননয প্রলিয়া যো প্র ক্ল্পর নব োশ োরী বো পৃিক্পোষ  নহিোক্ব GGC-এর অিুপনস্থনতক্ত প্রভোবশোিী 
েিবোযু প্র ল্পগুনির নিবণোেিক্  েোিোক্ত েোয।অনধ ন্তু, TSP হি এ টি অননয প্রলিয়া যো প্র ক্ল্পর নব োশ োরী বো পৃিক্পোষ  
নহিোক্ব GGC এর অিুপনস্থনতক্ত প্রভোবশোিী েিবোযু প্র ল্পগুনির নিবণোেিক্  েোিোক্ত েোয TSP -এর এ টি িোধোরর্ নেিোযি 
িীক্ে দদওযো হক্যক্ে, এবং তোরপক্র প্রনতটি ধোক্পর বর্ণিো দদওযো হক্যক্ে।  
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3.2.1.1 ধ্াপ ১: কিননদ্ন অগ্বানাইজ করা (১-২সপ্তাহ)  

দিিক্দিগুনি GGC-এর অনরনেক্িশি অংশীদোরক্দর (দযমি MUFG, েক্যক্ে বযোঙ্ক, ইতযোনদ) দ্বোরো উদূ্ভত হক্ব যোরো GGC 
দিক্  এর  E&S, নিঙ্গ, েিবোযু বযবস্থোপিো  োেোক্মো এবং এ টি লিঙ্গ নভনত্ত  দনৃষ্টক্ োর্ দিক্  এ টি গ্রহর্ক্যোগ্য প্র ল্প 
দিিক্দি দ মি হক্ব দি িম্পক্ ণ  প্রনশক্ষর্ নিক্য িো ক্ব৷   

দিিক্দি অনরনেক্িশক্ি, GGC এর অনরনেক্িশি অংশীদোররো প্র ল্প দিিক্দক্ির েিয িবণক্শষ তিয এবং িনি িংগ্রহ  রক্ত 
প্র ল্প দিিক্দক্ির ঋর্গ্রহীতোক্দর িোক্ি দযোগ্োক্যোগ্  ক্র। GGC - িম্ভবত প্র ক্ল্পর উন্নযি েক্ের দশক্ষর  োেো োনে ইিোক্রট 
 রক্ে বক্ি দদক্ি, এটি আশো  রো হক্ে দয,  GGC -এর প্রক্যোেিীয নবক্শষজ্ঞ এবং  নমটিগুনির দ্বোরো িূযিতমভোক্ব, 
নিম্ননিনিত িনিগুনি আরও পযণোক্িোেিোর েিয উপিব্ধ  রো হক্ব: 

i. েিবোযুর প্রভোব নবক্েষর্ (প্রশমি) এবং/অিবো েিবোযুর প্রভোব মূিযোযি (অনভক্যোেি); 

ii. লিঙ্গ িূিযায়ন এবং কিব পলরকেনা; 

iii. পনরক্বশগ্ত ও িোমোনে  প্রভোক্বর মূিযোযি(ESIA); এবং 

iv. েিবোযু বে এবং/অিবো ঋর্ িোটিণ নফ্ক্ শি। 

নিঙ্গ মূিযোযি এবং  মণ পনর ল্পিোয অবশযই প্র ল্পগুনিক্ত নিঙ্গক্  মূিধোরোয আিোর নবষক্য GCF -এর িীনত দমক্ি েিক্ত 

হক্ব।  নিঙ্গ মূিযোযিটি প্রিঙ্গ -নিনদণষ্ট মূি িমিযো এবং  োরর্গুনি (দবিিোইি তিয) নেনিত  রক্ব যো নিঙ্গ ববষক্মযর দক্ষক্ি 

অবদোি রোক্ি।  এটি প্রোিনম  অিবো মোধযনম গ্ক্বষর্ো, অিবো উভক্যর িংনমশ্রর্ নিক্য গ্ঠিত হক্ত পোক্র। িক্ষযযুি  েিিংিযোর 

মক্ধয নিঙ্গ িমিযোগুনি স্পষ্টভোক্ব িো বুক্ঝ প্র ল্প বো  োযণ িোপগুনিক্ত নিঙ্গ িমতো এ ীভূত  রো অিম্ভব। এ টি নিঙ্গ নবক্েষর্ 

প্র ল্প নব োশ োরীক্দর েিবোযু পনরবতণ ি প্রশমি, অনভক্যোেি এবং দকু্যণোগ্ ঝুুঁ ন  হ্রোক্ি হস্তক্ক্ষপ (এবং তনদ্বপরীত) এর উপর 

নিক্ঙ্গর প্রভোব বুঝক্ত এবং উপযুি হস্তক্ক্ষপিমূহ নেিোযি   রক্ত িক্ষম  ক্র যো এ টি িম্প্রদোক্যর িমস্ত িদিযক্দর উপ োর 

 রক্ত পোক্র। নবনভন্ন দগ্োিীর িোক্ি উক্দযোগ্গুনি  ীভোক্ব েনডত বো প্রভোনবত  ক্রক্ে তো আরও ভোিভোক্ব মূিযোযি  রোর 

েিয এটি প্র ক্ল্পর নব োশ োরীক্দর িূে গুনি নব োশ  রোর অিুমনত দদয। এইভোক্ব মূি দবিিোইি তিযগুনি এই মূিযোযক্ির 

মক্ধয বযি  রো হক্ব যো নবক্বেিো  ক্র:  

• প্রনতটি প্রিক্ঙ্গ নিঙ্গ নভনত্ত  ববষময, দভদোক্ভদ এবং অস্বী োর ৃত অনধ োরগুনি  ী  ী? এই িমিযোগুনি ন ভোক্ব 

অিযোিয ববষক্মযর  োরর্গুনির দিক্  নবভি  ক্র দযমি বযি, েোনত, অক্ষমতো, দশ্রর্ী ইতযোনদ ? 

•   নিঙ্গ িম্প ণ গুনি  ীভোক্ব প্র ক্ল্পর  োযণ িোপ অিবো ফ্িোফ্ক্ির  োযণ োনরতো এবং স্থোনযত্বক্  প্রভোনবত  রক্ব ?  

ববষময  মোক্ত এবং িমতো বোডোক্িোর েিয প্র ল্পগুনিক্  ন ভোক্ব িোেোক্িো হক্ব ? 

• ন ভোক্ব প্রস্তোনবত ফ্িোফ্িগুনি িোরী এবং পুরুক্ষর আক্পনক্ষ  অবস্থোক্  প্রভোনবত  রক্ব ? তোরো ন  ববষক্মযর বৃনদ্ধ 

ঘটোক্ব অিবো  নমক্য দদক্ব? 
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 নেি 4 নিঙ্গ নবক্েষর্  ী ? 

3.2.1.2 ধ্াপ ২ : প্রােলিক লিলনং এবং কশ্রণীলবভাগ্( ১-৩ সপ্তাহ)    

 এ বোর দ োক্িো এ েি  অনরনেক্িশি অংশীদোর  এ টি দিিক্দক্ির প্রবতণ ি   রক্ি দিটি এ টি িোি, অযোবোর, িবুে 
("RAG ") দে নিস্ট বযবহোর  ক্র এ টি প্রোিনম  স্ক্রীনিং  রক্ব ৷ RAG দে নিস্টটি এ টি অিিয, বহুমুিী কিননদ্ন 
কস্কারকানডব র অংশ গ্েি  ক্র, যো GGC -এর মোনি োিো প্র ল্প নিবণোেি িম্পদ।   

RAG কচকলিস্ট  করে(িোি)   অযাবোর লগ্রি(িবুে) 

দবোেণ  এবং ঋর্গ্রহীতোর ঊধ্বণতি বযবস্থোয  রক্যক্ে দঢৃ় তেোবধোি এবং 
নিঙ্গ ববনেিয ও অন্তভুণ নি িমিণি  রোর েিয এ টি িুস্পষ্ট শোিি 
প্রনেযো।   

   

 মণক্ক্ষক্ি িোরী ও পুরুষ উভক্যরই অনধ োর িমিণি  রোর েিয এিোক্ি 
নিনদষ্টণ িীনত ও  মণিূনেিমূহ রক্যক্ে।  

   

 এিোক্ি িোরীক্দর নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্র পক্দ পক্দোন্ননত, ধক্র রোিো এবং আ ষণর্ 
 রোর উক্দযোগ্িমূহ রক্যক্ে।  

   

িোম্প্রনত  এবং/অিবো নবদযমোি তক্িযর উপর নভনত্ত  ক্র, স্থোযী, 
েুনিবদ্ধ,অস্থোযী  মীক্দর পোশোপোনশ ঠি োদোর নিমণোর্ এবং রক্ষর্োক্বক্ষর্ 
 মীক্দর িহ  মীবোনহিীক্ত পুরুষ এবং মনহিোক্দর দ্বোরো গ্ৃহীত 
ভূনম ো/দোনযত্ব/ োে/স্তর/দশ্রর্ীিমূক্হর মক্ধয িূযিতম পোিণ য রক্যক্ে।   

   

নিঙ্গ-ববষমযযুি  মীক্দর তিয (দযমি গ্ড দবতি, পদতযোগ্  , 
অিুপনস্থনত, ধোরর্ এবং পক্দোন্ননত )  িংগ্রহ ও নিরীক্ষর্  রোর েিয 
ঋর্গ্রহীতোর  োক্ে উপযুি নিক্স্টম এবং প্রনেযোিমূহ রক্যক্ে এবং এই 
তিয  নিঙ্গ-িম্পন ণ ত প্রক্েষ্টোগুনির নিদ্ধোন্ত দিওযোর েিয বযবহোর  রো 
হয।  

   

িোরী মোনি োিোধীি বযবিোগুনি দিক্  উৎক্ির েিয ঋর্গ্রহীতোর িনেয 
অন্তভুণ নিমূি  দিোনিণং অিবো িংগ্রক্হর উক্দযোগ্িমূহ রক্যক্ে।   

   

ঋর্গ্রহীতো েোনহদো, পনরক্ষবো বযবহোর এবং/অিবো গ্রোহক্ র নবভোেি 
(দযমি উপিনব্ধ , প্রোপযতো, িোমিণয, িম্ভোবযতো এবং িন্তুনষ্ট িম্পন ণ ত) 
িিক্ন্ধ নিঙ্গ-ববষমযমূি  তিয িংগ্রহ ও পযণক্বক্ষর্  ক্র এবং পনর ল্পিো, 
ি শো, নবপর্ি, নবেয, মূিয-নিধণোরর্, পনরক্ষবো(িমূহ) এবং নবতরর্ 
িম্পন ণ ত নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্র েিয এই দেটো বযবহোর  
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িম্পূর্ণ প্র ল্প েকু্ড মনহিো এবং দমক্যক্দর দ্বোরো উত্থোনপত িমিযো এবং 
উক্দ্বগ্গুনির প্রনত প্রনতনেযো েোিোক্ত প্র ক্ল্পর দ্বোরো উপযুি অনভক্যোগ্ 
বযবস্থো েোি ু রো হক্যক্ে।  

   

 িমস্ত পরোমশণ এবং িক্ষমতো বৃনদ্ধর প্রক্েষ্টোয মনহিোক্দর পযণোপ্ত প্রনতনিনধত্ব 
এবং অংশগ্রহর্ নিনিত  রোর েিয যিোযি  বযবস্থো দিওযো হক্যক্ে।    

   

নিঙ্গ ববষময গুনির নবরুক্দ্ধ অগ্রগ্নতর নবষক্য বোনষণ  এবং পযণোযেনম  
নববরর্ েক্ে নববৃনত  রোর েিয ঋর্গ্রহীতোর প্রক্যোেিীয নিক্স্টম এবং 
িংস্থোি রক্যক্ে।   

   

ঋর্গ্রহীতো িীনত, নিযন্ত্র  অিবো আইনি পদক্ক্ষপ নিধণোরর্  রক্ত 
প্রনতশ্রুনতবদ্ধ  োরর্ এটি িম্ভোবয নিঙ্গ প্রনতবন্ধ তোর িোক্ি িম্পন ণ ত। 

   

ঋর্গ্রহীতো নিঙ্গ মূিযোযি এবং  মণ পনর ল্পিোগুনি বোস্তবোযক্ির েিয 
এ টি বোক্েক্টর প্রনতশ্রুনত নদক্যক্েি, এবং যিি প্রক্যোেি হক্ব তিি 
বনহরোগ্ত নিঙ্গ নবক্শষজ্ঞক্দর এ নিত  রক্বি। 

   

  ঋর্গ্রহীতোর  োক্ে নিঙ্গ  মণ পনর ল্পিো বোস্তবোযক্ির েিয প্রক্যোেিীয 
িম্পদ এবং ক্ষমতো রক্যক্ে   

   

ঋর্গ্রহীতো প্রক্যোেিীয প্রনতশ্রুনতিমূহ নদক্যক্েি িংক্শোধিমূি  বযবস্থো 
দিওযোর েিয দযিোক্ি নিঙ্গ িম্পন ণ ত িূে গুনির অগ্রগ্নত িক্ষযমোিোর 
তুিিোয  ম হয।   

   

উপক্রর দযক্ োক্িো প্রক্ের উত্তর যনদ করড(িাি) হয, তোহক্ি দিিক্দিটি প্রতযোিযোি  রো হক্ব এবং GGC দ্বোরো আর অিুিরর্ 
 রো হক্ব িো। িংশয  এডোক্িোর েিয, অিুিরর্  রোর দক্ষক্ি দযক্ োি GCF কযাটাগ্লর A প্র ল্প GGC -এর আক্দশপক্ির 
মক্ধয দিই এবং দিগুনিক্  অগ্রির  রো হক্ব িো।     

দযিোক্ি এ টি পনরষ্কোর উপিংহোর টোিোর েিয অপযণোপ্ত তিয রক্যক্ে এবং/অিবো দিিোক্ি স্থনগ্ত  রোর  োরর্ রক্যক্ে (দযমি 
ঋর্গ্রহীতো িোি দিক্  িিনতক্ত যোওযোর েিয নবশ্বোিক্যোগ্য প্রক্েষ্টো  রক্েি), দি দক্ষক্ি দিিক্দিটিক্ অযাবার নহিোক্ব দশ্রর্ীবদ্ধ 
 রো হয এবং GGC -র  োযণনিবণোহী  নমটির   োক্ে দরফ্োর  রো হয।    নমটি নিধণোরর্  ক্র দয ঋর্গ্রহীতোক্  িবুে-এ 
দযক্ত িহোযতো  রোর েিয আরও যিোযি অধযবিোক্যর িংস্থোি নবনিক্যোগ্  রো উনেত ন িো।   

যনদ এ টি দিিক্দি আর RAG দে নিক্স্টর িমস্ত প্রক্ের উত্তক্র লগ্রন(সবযজ) দেোর  ক্র, তোহক্ি দিিক্দিটি লিনঙ্গর দনৃষ্টক্ োর্ 
দিক্  দিিক্দি নিবণোেি প্রনেযোর পরবতী ধোক্প অগ্রির হক্ব।   

3.2.1.3 ধ্াপ ৩: লরলভউ এবং চযানিে (১-৩ সপ্তাহ) 

নিম্ননিনিত লিঙ্গ িম্পন ণ ত তিয এবং েকুক্মক্িশক্ির এ টি দপশোদোর পযণোক্িোেিোর পক্র, ঋর্গ্রহীতোর নিনিযর মযোক্িেক্মি 
টীক্মর িোক্ি আক্িোেিোর মোধযক্ম , GGC -এর অভযন্তরীর্ লিঙ্গ নবক্শষক্জ্ঞর নিক্দণশিোয, GGC এর নবনিক্যোগ্ োনর দি দ্বোরো 
দিিক্দি দেোর োক্েণ র লিঙ্গ উপোদোিগুনি িম্পন্ন  রো হক্ব।   এ টি নস্ক্রনিং দিোট দিিক্দি দেোর োক্েণ  তোক্দর ইিপুটগুনির 
উপর নভনত্ত  ক্র নবক্েষর্ এবং অিুমোক্ির রূপক্রিো নদক্ত বযবহৃত হয।  

তোরপক্র িিডো দিিক্দি দেোর োেণ টি GGC এর   নমটির  োক্ে পযণোক্িোেিোর েিয উপস্থোপি  রো হয, দযিোক্ি এ েি 
স্বোধীি লিঙ্গ নবক্শষক্জ্ঞর মক্তো নবক্শষজ্ঞরো অন্তভুণ ি িোক্ ।  এই নবক্শষজ্ঞরো নবনভন্ন মূিযোযক্ির পদ্ধনত, গ্র্িো এবং 
ফ্িোফ্িগুনিক্ত দয  যক্িষ্ট  ক্েোরতো রক্যক্ে তো নিনিত  রোর েিয GGC নবনিক্যোগ্ দক্ির দ্বোরো  রো নবক্েষর্ এবং 
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অিুমোিগুনিক্  েযোক্িঞ্জ  ক্র। GGC-এর ইমপযোট  নমটি িন্তুষ্ট হক্ি তোরো দিিক্দিটিক্  বোন  আিুিোনি  পনরশ্রম এবং 
প্রনত োর দ ৌশি পযণোযগুনির মধয নদক্য যোওযোর অিুক্মোদি দদয। 

3.2.1.4 ধ্াপ ৪:  ো ে পলরশ্রি (২-৫ সপ্তাহ)  

গ্যোরোনির েিয এ টি প্র ক্ল্পর দযোগ্যতো মূিযোযক্ির দক্ষক্ি GGC  মোিদক্ের অংশ নহিোক্ব, GGC প্র ক্ল্পর ধোরর্োর এ টি 
উচ্চ-স্তক্রর যিোযি অধযবিোয পনরেোিিো  রক্ব দয দ োক্িো বড নিঙ্গ-িম্পন ণ ত ঝুুঁ ন  আক্ে ন িো যো স্পষ্ট নিঙ্গ দিনতবোে  
ফ্িোফ্ি হক্ত পোক্র। এই পলরলশনষ্টর  লবভাগ্ ২-এ দদওযো দুবণিতো এবং দদক্শর নবক্েষর্গুনি এই প বানিাচনার লভলত্ত লহসানব 
কাজ কনর।  অিণোৎ, নিঙ্গ  োেোক্মোটি (িোরর্ী ৬) প্র ক্ল্পর নিঙ্গ মূিযোযি িক্ষয ৃত দদক্শর েিয তোৎপযণপূর্ণ নিঙ্গ নবষয  
েযোক্িঞ্জগুনি নেনিত  ক্রক্ে এবং দিগুনি দমো োনবিোর  েিয উপযুি হস্তক্ক্ষক্পর  ("পনরবতণ ক্ির েিয িক্ষমতো") প্রস্তোব 
 ক্রক্ে, তো নিনিত  রক্ত বযবহোর  রো হক্ব৷   

যিোযি পনরশ্রক্মর পদক্ক্ষপটি শুরু হয GGC -এর অভযন্তরীর্  E&S/লিঙ্গ নবক্শষক্জ্ঞর GGC এর নবনিক্যোগ্ োরী দি এবং 
ঋর্গ্রহীতোর িোক্ি এ টি স্থোি পনরদশণি  রোর েিয এ টি ইি- োনি E&S /নিঙ্গ পরোমশণদোতোক্  নিযুি  রোর িোক্ি।  এ টি 
প্র ৃত স্থোি পনরদশণক্ির িমোন্তরোক্ি, তোরো িনিনিতভোক্ব অংশীদোরক্দর িোক্ি িোক্ষোত্ োর  ক্র এটি নিধণোরর্  রক্ত দয প্রদত্ত 
লিঙ্গ নবষয  তিয িঠি  এবং িনিক্ত  রো আ োঙ্ক্ষো এবং দোনবগুনির িোক্ি িোমঞ্জিযপূর্ণ ন িো (অিণোৎ, প্র ক্ল্পর নিঙ্গ 
নবক্েষর্, মূিযোযি এবং  মণ পনর ল্পিো) । এই মূিযোযিটি নিঙ্গ-িম্পন ণ ত িক্ষয এবং প্রভোক্বর দক্ষক্ি প্র ক্ল্পর উচ্চো োঙ্ক্ষোর 
স্তর পযণোপ্ত ন িো তো নিধণোরর্  রক্তও বযবহোর  রো হক্ব।  

এই প্রনেযো েিো োিীি, দিটি নিধণোরর্  রক্ব দয প্র ক্ল্পর মোনি  মূিযোযক্ি নিম্ননিনিতগুনি পযণোপ্তভোক্ব  যোপেোর  ক্রক্েি 
ন িো: 

▪ মূিযোযক্ি িোরী ও প্রধোি েিক্গ্োিীর েোনহদো ও অনধ োরিমূহ উপস্থোপি  রো হয 

▪ ির োর, িুশীি িমোে এবং িম্প্রদোক্যর প্রোনন্ত  িদিযক্দর িহ অংশগ্রহর্ োরীক্দর বযোপ  প্রনতনিনধত্ব 

▪ প্র ল্প/দপ্রোগ্রোক্ম নিঙ্গ-প্রনতনেযোশীি দপ্রোগ্রোনমংক্  এ ীভূত  রোর েিয এ টি নবনিক্যোক্গ্র দক্ষক্ি 

▪ নিঙ্গ মোিোগুনিক্  দমো োক্বিো  রোর উক্দ্দক্শয অগ্রোনধ োরমূি  প্রনতনেযোগুনির বোস্তবোযি নিনিত  রোর েিয এ টি 
পযণোপ্ত বোক্েট (প্রক্যোেিীযতো এবং দবুণিতোগুনি এবং িম্ভোবয ফ্োুঁ গুনিক্ত িহোযতো  রোর েিয প্রযুনিগ্ত িহোযতোর 
দক্ষতোর িমোধোক্ির েিয এ টি বোক্েট িহ)  

 প্র ল্পটিক্ত উপস্থোনপত নিঙ্গ নভনত্ত  িনহংিতো এবং হস্তক্ক্ষপগুনির মক্ধয িংক্যোগ্িহ িীনত এবং পনর ল্পিোগুনিক্ত এ টি 
নিঙ্গ-িংক্বদিশীি পদ্ধনত। যলি এটি লির্ধারণ করা হয় যয প্রকল্পের লিঙ্গ মূিযায়ি এবং/অথবা কমধ পলরকেিা GGC 
এবং GCF-এর প্রল্পয়াজিীয়তাগুলি ঠিক মত পূরণ কল্পর িা, তাহল্পি অভ্যন্তরীণ লিঙ্গ লবল্পিষজ্ঞ লির্ধারণ করল্পবি 
যয প্রকল্পের মালিকল্পক লিঙ্গ-যকলিক ক্ষমতা লবকাল্পির সহায়তা প্রিাল্পির মার্যল্পম এগুলিল্পক কীভ্াল্পব িলিিািী করা 
যযল্পত পাল্পর। (অযাকিি ২ অিুযায়ী, যজন্ডার অযাকিি প্ল্যাল্পির আউটপুট ৪ (সংযুলি ৮.১))। িারী এবং 
অিযািয িবুধি য াষ্ঠীর জিয সং ৃহীত প্রকল্পের সুলবর্াগুলি সল্পবধাচ্চবলৃি কল্পর এটি লিলিত কল্পর যয প্রকে মালিকল্পির 
তাল্পির প্রকে উন্নয়ি প্রলিয়ার উন্নলতল্পত সহায়তা করা হল্পে(এই লভ্লিল্পত প্রস্তাবগুলি প্রতযাখ্যাি করার লবপরীল্পত) 
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নেি 5 এ েি নবক্শষজ্ঞ দ্বোরো নিঙ্গ মূিযোযি ন ? 

GGC স্বী োর  ক্র দয দদক্শর মক্ধয E&S/লিঙ্গ নবক্শষজ্ঞ পরোমশণদোতো নিবণোেি  রো এবং িম্প ণ  বতনর  রো GGC-এর 
অভযন্তরীণ লনিয়তা প্রলিয়ার এ টি গুরুত্বপূর্ণ উপোদোি। ইি- োনি E&S/লিঙ্গ নবক্শষজ্ঞ পরোমশণদোতো GGC-দ  এ টি 
নিবণোনেত দিিক্দি প্র ক্ল্পর অযোেহ  মনিটনরং এবং মূিযোযি (M&E) পনরেোিিোয, নফ্িযোনন্সযোি-দক্লোে পরবতী িমক্য, 
দিইিোক্ি তোক্দর দক্ষতো উন্নত  রক্ত ঋর্গ্রহীতোর িোক্ি  োে  রক্ত িহোযতো  রক্ব। 

যিোযি পনরশ্রক্মর পদক্ক্ষক্পর ফ্িোফ্ি হক্ব এ টি আপক্েট  রো দিিক্দি দেোর োেণ  এবং নবনিক্যোগ্ দক্ির এ টি নবশদ 
দিিক্দি নেনে নরক্পোটণ , যো ইি- োনি E&S/লিঙ্গ নবক্শষজ্ঞ পরোমশণদোতো দ্বোরো পনরপূর । প্রনতক্বদিটি নবনভন্ন দিিক্দক্ির 
মূিযোযি, নবক্েষর্ এবং তোক্দর অন্তনিণনহত অিুমোিগুনিক্  যোেোই  রোর প্রমোর্ িরবরোহ  ক্র। এেোডোও, দিটি মূিযোযি  রক্ব 
দয প্র ক্ল্পর মোনিক্ র  োক্ে প্র ক্ল্পর নিঙ্গ  মণ পনর ল্পিো এবং মূিযোযি বোস্তবোযক্ির েিয প্রক্যোেিীয উপোদোি, আনিণ  এবং 
মোিব বোক্েক্টর িংস্থোি আক্ে ন িো।  বোস্তবোযি বোক্েটটিক্  বোস্তবিিত এবং প্র ক্ল্পর প্রক্যোেিীযতোগুনির িোক্ি উপযুি হক্ত 
হক্ব।  িমোক্িোেিোমূি ভোক্ব, এটি যিোযি পনরশ্রক্মর িময উক্ন্নোনেত দয দ োিও ফ্োুঁ  এবং/অিবো অিণপূর্ণ নবেুযনতগুনিক্ ও 
হোইিোইট  ক্র, যো ঋর্গ্রহীতোর দ্বোরো িমোধোি  রো প্রক্যোেি। 

3.2.1.5 ধ্াপ ৫: প্রলতকার এবং প্রকাশ (২-৫ সপ্তাহ) 

নবশদ দিিক্দি নেনে নরক্পোটণ টি দিক্  িরোিনর অঙ্কি  রো প্রনত োর এবং প্র োক্শর পদক্ক্ষপটি যিোযি পনরশ্রক্মর পদক্ক্ষক্পর 
িোক্ি েনডত। দযিোক্ি ফ্োুঁ  এবং/অিবো নবেুযনত নবদযমোি দিিোক্ি GGC নবনিক্যোগ্ দি, GGC-এর অভযন্তরীর্ E&S/লিঙ্গ 
নবক্শষক্জ্ঞর নিক্দণশিোয, ঋর্গ্রহীতোক্  ফ্োুঁ /নবেুযনতর িমোধোক্ির েিয এ টি প্রনত োর দ ৌশি বতনর  রক্ত িহোযতো  রোর 
েিয ইি- োনি E&S/লিঙ্গ নবক্শষজ্ঞ পরোমশণক্ র িোক্ি  োে  রক্ব। 

এ বোর প্রলতকানরর ককৌশি এবং কিব পলরকেনাটি ( একটি বাস্তবায়ন বানজট সহ বতনর হক্য দগ্ক্ি, ঋর্গ্রহীতোক্  এ টি পূবণ-
িিত িমযিীমোর মক্ধয দ ৌশিটি প্রদোক্ির েিয প্রনতশ্রুনতবদ্ধ  রক্ত হক্ব। GGC-এর জনয প্রকনের িালিকনক GGC দ্বারা 
প্রদ্ত্ত কটিনেট বযবহার কনর (এই GAP-এর কাঠানিার উপর GCF-এর লননদ্ব লশকা অনযসানর) এবং নীনচর কজন্ডার 
করসপলন্সভ ফিাফি কেিওয়াকব  কচকলিস্ট প্রশ্নগুলির দ্বারা লননদ্ব লশত একটি প্রকে-স্তনরর লিঙ্গলভলত্তক কিবপলরকেনা ততলর 
করনত হনব। (  

 নেি 6)। GGC িিত মোইিফ্ি গুনি অিুযোযী GAP-এ নিধণোনরত িক্ষয এবং িূে গুনির নরক্পোটণ   রোর েিয প্র ক্ল্পর 
মোনিক্ র  োে দিক্  এ টি প্রনতশ্রুনতও েোইক্ব।  দযিোক্ি এ েি ঋর্গ্রহীতো প্রনত োক্রর দ ৌশি বো  ক্মণর নব োশ এবং/অিবো 
প্রদোক্ির প্রনত িুস্পষ্ট অনিেো প্র োশ  ক্রি িো, দিিোক্ি দিিক্দিটি GGC নবনিক্যোগ্ দি প্রতযোিযোি  রক্ব। 
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দ ৌশিটি গ্রহর্  রোর েিয ঋর্গ্রহীতোর দঢৃ় প্রনতশ্রুনতর পোশোপোনশ GGC অভযন্তরীর্ E&S/লিঙ্গ নবক্শষক্জ্ঞর িন্তুনষ্টর েিয এ টি 
প্রনত োক্রর দ ৌশি এবং পদক্ক্ষপ প্রদোি  রক্ত হক্ব। GGC ইমপযোট  নমটির নবক্বেিোর েিয এটি তোরপর এ টি আপক্েট 
 রো দিিক্দি দেোর োেণ , নবশদ দিিক্দি DD নরক্পোটণ  এবং এ টি M&E দ ৌশি (ধোপ ৬ দদিুি) িহ উপস্থোপি  রো হক্ব।  

3.2.1.6 ধ্াপ ৬: প বনবেণ ও িূিযায়ন ককৌশি (২-৫ সপ্তাহ) 

M&E দ ৌশি পদক্ক্ষপটি প্রনত োর পদক্ক্ষক্পর িোক্ি িমোন্তরোিভোক্ব পনরেোনিত হয। M&E দ ৌশিটি GGC নবনিক্যোগ্ োরী দি 
GGC-এর ইি- োনি নবক্শষজ্ঞ পরোমশণদোতো এবং ঋর্গ্রহীতোর িহক্যোনগ্তোয বতনর  ক্রক্ে। M&E দ ৌশিটি িরোিনর GGC 
এর পনরবতণ ক্ির তক্ের িোক্ি িংক্যোগ্ স্থোপি  ক্র, দযক্হতু GCF দ্বোরো অিুক্মোনদত। প্রনতটি নেযো িোপ, আউটপুট, ফ্িোফ্ি 
এবং েূডোন্ত িক্ষয, দিিক্দক্ির উপোদোক্ির দক্ষক্ি  ীভোক্ব, এবং  োর দ্বোরো দেটো এবং তিয িংগ্রহ  রো, মূিযোযি  রো এবং 
নরক্পোটণ   রো হয দি িম্পক্ ণ  স্পষ্ট পদক্ক্ষক্পর িোক্ি M&E দ ৌশক্ি বযোিযো  রো হক্যক্ে। 

 GGC ইমপযোট  নমটির নবক্বেিোর েিয দিিক্দি দেোর োেণ , নবশদ দিিক্দি নেনে নরক্পোটণ  এবং প্রনত োক্রর দ ৌশক্ির 
পোশোপোনশ উপস্থোপি  রোর আক্গ্ M&E দ ৌশিটি অবশযই ঋর্গ্রহীতোর দ্বোরো এ টি স্পষ্ট প্রনতশ্রুনত গ্রহর্  রক্ব। প্রনত োক্রর 
দ ৌশক্ির মক্তো, দযিোক্ি এ েি ঋর্গ্রহীতো প্রনতশ্রুনত দদি িো, বো M&E দ ৌশি বতনর এবং/অিবো প্রদোক্ি স্পষ্ট অনিেো 
প্র োশ  ক্রি, GGC এর ইমপযোট  নমটির  োক্ে নবক্বেিোর েিয দপশ  রোর আক্গ্ দিিক্দিটি GGC নবনিক্যোগ্ দি প্রতযোিযোি 
 রক্ব। 

 
 নেি 6 এ টি নিঙ্গ প্রনতনেযোশীি ফ্িোফ্ি  োেোক্মো  ী 

3.2.1.7 ধ্াপ ৭: অনযনিাদ্ন (১-২ সপ্তাহ) 

GGC-এর ইমপযোট  নমটি, যো স্বোধীি নবক্শষজ্ঞক্দর িমেক্য গ্ঠিত, আপক্েট  রো দিিক্দি দেোর োেণ , নবশদ দিিক্দি নেনে 
নরক্পোটণ , প্রনত োর দ ৌশি এবং দেেোর অযো শি (এ টি বোস্তবোযি বোক্েট) এবং GGC নবনিক্যোগ্ দি দ্বোরো প্রদত্ত M&E 
দ ৌশি পযণোক্িোেিো  রক্ব। এ বোর িন্তুষ্ট হক্য দগ্ক্ি দয দিিক্দিটি GGC-এর কেিওয়ানকব র িোক্ি িঙ্গনতপূর্ণ, ইমপযোট 
 নমটিক্  গ্যোরোনি ইিুয  রোর নিদ্ধোক্ন্ত অগ্রগ্নতর েিয দিিক্দক্ির েিয তোর অিুক্মোদি প্রদোি  রক্ত বিো হক্ব। 
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যোইক্হো , GGC-এর প্রভোব  নমটির যনদ দিিক্দক্ির E&S বা লিঙ্গ লবষয়ক উপোদোিগুনির নবষক্য অবনশষ্ট উক্দ্বগ্ িোক্ , 
তোহক্ি GGC নবনিক্যোগ্ দিক্  ধোপ ৫ (প্রনত োর ও প্র োশ) এ নফ্ক্র দযক্ত হক্ব এবং GGC এর ইমপযোট  নমটির 
উক্দ্বগ্গুনিরর িমোধোি  রক্ত ঋর্গ্রহীতোর িোক্ি ঘনিিভোক্ব  োে  রক্ত হক্ব।  

এ বোর GGC-এর ইমপযোট  নমটি দিিক্দিটি অিুক্মোদি  রক্ি এটি GGC-এর নবনিক্যোগ্  নমটির  োক্ে অগ্রগ্র্য হক্ব যো 
দিিক্দক্ির উপোদোি, আনিণ  এবং বোনর্নেয  নদ গুনির উপর মতোমত দদক্ব। গুরুত্বপূর্ণভোক্ব, নবনিক্যোগ্  নমটি শুধুমোি দিিব 
দিিক্দি অিুক্মোদি  রক্ব যো প্রিক্ম ইমপযোট  নমটি অিুক্মোদি  ক্রক্ে। এটি নিনিত  ক্র দয িমস্ত িম্ভোবয দিিক্দক্ির এ টি 
পনরষ্কোর েিবোযু উনেশয রক্যক্ে এবং িাভ লবনবচনার আনগ্ িানযষ এবং গ্রহনক অগ্রোনধ োর দদওযো হয। একটি কিননদ্ন 
অনযনিাদ্ন 'উনেশয, িানযষ এবং গ্রহ' উপাদ্ান তাই িানভর জনয একটি পবূবশতব । 

যনদ GGC-এর নবনিক্যোগ্  নমটি দিিক্দক্ির আনিণ  এবং বোনর্নেয  নদ গুনির িোক্ি স্বোেন্দয দবোধ  ক্র, তক্ব দিটি 
ঋর্গ্রহীতোর পক্ক্ষ এ টি গ্যোরোনি প্রদোক্ির েিয এ টি আিুিোনি  অিুক্মোদি েোনর  রক্ব৷  

3.2.1.8 িালিলডলসলেনালর প্রলতরো িাইন  

অতএব, GGC দিিক্দক্ির গ্যোরোনি দবক্ে দিওযোর েিয লিঙ্গ লবষয়ক ঝুুঁ ন র িিুিীি হওযোর ঝুুঁ ন   মোক্ত উপক্রোি TSP-
দত বহু-নবষয  'প্রনতরক্ষো িোইি' বযবহোর  ক্র। এই প্রনতরক্ষো িোইিগুনি েিবোযু, নিঙ্গ, পনরক্বশগ্ত এবং িোমোনে  নবজ্ঞোি 
এবং েিবোযু বে িোটিণ নফ্ক্ শক্ির দক্ষক্ি দপশোদোর নবক্শষজ্ঞ। গুরুত্বপূর্ণভোক্ব, এই নবক্শষজ্ঞক্দর নিক্যোক্গ্র নবষক্য GGC GCF-
এর িোক্ি দযোগ্োক্যোগ্  রক্ব। লিঙ্গ/ E&S বযবস্থ্াপনা উপোদোিগুনির পনরক্প্রনক্ষক্ত, এই প্রনতরক্ষো িোইিগুনি নিম্নরূপ: 

নেি 7 নবক্শষজ্ঞগ্র্ 

অভযন্তরীণ লিঙ্গ/ E&S লবনশষজ্ঞ 

অভযন্তরীর্ E&S নবক্শষজ্ঞটি এ েি মধয-নিনিযর দিক্  নিনিযর-
দিক্ভক্ির নিক্যোগ্ হক্বি বক্ি আশো  রো  হক্ে যোর E&S দক্ষক্ি  োে 
 রোর  মপক্ক্ষ ১০ বেক্রর অনভজ্ঞতো রক্যক্ে  এবং উদীযমোি 
বোেোরগুনিক্ত দফ্ো োি রক্যক্ে৷  

ইিপযাক্ট কলিটি লিঙ্গ/ E&S লবনশষজ্ঞ 
ইমপযোট  নমটি E&S নবক্শষজ্ঞ এ েি নিনিযর দিক্ভক্ির নিক্যোগ্ হক্বি 
বক্ি আশো  রো হক্ে যোর উদীযমোি বোেোক্রর উপর দফ্ো োি রক্যক্ে 
অন্তত ১৫ বেক্রর E&S দক্ষক্ি  োে  রোর অনভজ্ঞতো রক্যক্ে। এবং  

ইন-কালি লিঙ্গ/ E&S পরািশবদ্াতা 

ইি- োনি E&S পরোমশণদোতো এ টি স্বিোমধিয স্থোিীয বো আঞ্চনি  E&S 
পরোমশণদোতো ফ্োমণ হক্ব বক্ি আশো  রো হক্ে যোর IFC পোরফ্রমযোন্স 
স্টযোেোক্েণ র িোক্ি  োে  রো এবং প্রক্যোগ্  রোর  মপক্ক্ষ ৫ বেক্রর 
নবশ্বোিক্যোগ্য িযো  দর েণ  রক্যক্ে। 

 

গুরুত্বপূর্ণভোক্ব, অভযন্তরীর্ E&S নবক্শষজ্ঞ এবং ইমপযোট  নমটির নবক্শষজ্ঞ উভযই গ্যোরোনি নবধোক্ির মোধযক্ম িমনিণত 
প্র ল্পগুনির এ টি "দপোটণ ক্ফ্োনিও" স্তক্রর দনৃষ্টভনঙ্গ ধোরর্  রক্বি। এটি িক্বণোত্তম অিুশীিি / উদ্ভোবিী নিঙ্গ-দ নন্দ্র  হস্তক্ক্ষক্পর 
েি-নিনষি রক্র্র অিুমনত দদয যো নবনভন্ন দিটর এবং প্রিক্ঙ্গ  োযণ র প্রমোনর্ত হক্ত পোক্র এবং দযগুনি GGC-এর 
পোইপিোইক্ি প্রক্বশ  রোর িোক্ি িোক্ি অিযোিয প্র ল্পগুনিক্ত েোিু  রো দযক্ত পোক্র। ইি- োনি পরোমশণদোতোরো এর পনরপূর , 
বটম-আপ-দযো-গ্রোউে দক্ষতো প্রদোি  রোর মোধযক্ম এটি নিনিত  রো গুরুত্বপূর্ণ দয িমস্ত িমোধোিগুনি উপযুি এবং উক্দ্দক্শযর 
েিয উপযুি। 
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উপক্রোি েোডোও, GGC-এর E&S/লিঙ্গ বযবস্থ্াপনা টিক্মর িদিযক্দর প্রক্যোেিীযতো িম্পক্ ণ  এ টি দঢৃ় দবোঝোপডো রক্যক্ে তো 
নিনিত  রোর েিয GGC নবনিক্যোগ্ দক্ির িদিযক্দর নিযনমতভোক্ব E&S/লিঙ্গ বযবস্থ্াপনা প্রনশক্ষর্ দদওযো হক্ব। এই 
মোনটনেনিনপ্ল্িোনর পূবণশতণ গুনি প্রদোি  রক্ত িক্ষম হওযোর েিয এ েি ঋর্গ্রহীতোর মূি দক্ষতো অেণ ক্ির নবষক্যও দশিোক্িো 
হক্ব। 

3.2.1.9 অনযলিত TSP সিয়সীিা 

এটো পতযোনশত, অিুরূপ ববনশ্ব  গ্যোরোিোর উক্দযোগ্ এবং িংস্থোগুনি (দযমি GuarantCo) দিক্  অনেণ ত দক্ির অনভজ্ঞতো দিক্  

দিিক্দি নিবণোেি প্রনেযোটি –১২-১৪ িপ্তোহ (বো –৩-৬ মোি) এর মক্ধয িম্পন্ন হওযো উনেত। িীক্ের টোইমক্িম নেিটি 

দদিোয দয এ টি 'দক্ষ িমযিীমো' ১২ িপ্তোহ িময নিক্ত পোক্র, দযিোক্ি এ টি 'দীঘণোনযত িমযিীমো' ২৪ িপ্তোহ পযণন্ত (এবং 

িম্ভোবযভোক্ব দবনশ) িময নিক্ত পোক্র।  

 
নেি 8 TSP প্রবোহ নেি 

3.3 প বনবেণ এবং িিূযায়ন (বাস্তবায়ন) 

পনরবীক্ষর্ ও মূিযোযি পনর ল্পিোর অগ্রগ্নত িম্পক্ ণ  নবনিক্যোগ্ োরীক্দর (উদোহরর্স্বরূপ GCF-দ ) তেোবধোি ও নরক্পোটণ   রোর 
েিয GGC িম্পূর্ণভোক্ব দোযী। এই  োেটি AE দ্বোরো িমনিণত হক্ব যোরো প্রোিনঙ্গ  দস্ট ক্হোল্ডোরক্দর  োক্ে িমনষ্টগ্ত প্রনতক্বদি 
েমো দদক্ব। GGC নরক্পোটিণ ং প্ল্যোটফ্মণটির নিক্স্টম নেেোইি, িম্পোদি এবং পযণক্বক্ষক্র্র েিযও দোযবদ্ধ যিি প্র ক্ল্পর মোনি  
বো ঋর্গ্রহীতো প্রতযোনশত ফ্িোফ্ক্ি অবদোি রোিোর েিয এবং তোক্দর পযণোক্িোেিোর েিয GGC-দত অনেণ ত ফ্িোফ্িিমূহ েমো 
দদওযোর েিয দোযী িো ক্ব। দয দ োক্িো িোমোনে , অিণনিনত  েিবোযু নবষযিূনের িূে  বো িক্ষযগুনি পযণোপ্ত এবং িযোযযভোক্ব 
নরক্পোটণ   রো হক্যক্ে তো নিনিত  রোর েিয, এ টি েিবোযু উপক্দষ্টো দি নিক্যোগ্  রো হক্ব এটো নিনিত  রক্ত িহোযতো 
 রোর েিয দয আিুমোনি  এবং নবক্েষর্ ৃত ফ্িোফ্িগুনি বোস্তবিিত এবং অিুবোদক্যোগ্য দযভোক্ব নগ্রি ক্লোইক্মট ফ্োে তিয 
গ্রহি  ক্র।  
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েিবোযু উপক্দষ্টো দি দদশ পযণোক্য দবিিোইি দেটো িংগ্রক্হ িহোযতো  রক্ব এটি নিনিত  রোর েিয দয প্রোপ  দদশগুনি দদক্শর 
প্রোিনঙ্গ  প্র ল্পগুনি নেেোইি  রক্ে। দিটি প্রনতনিত অংশীদোনরত্ব এবং দিটওযো ণ গুনির উপর নিভণ র  রক্ব তক্ব অনফ্নিযোি 
েকুক্মক্িশি এবং গ্ক্বষর্োর উপরও নিভণ র  রক্ব। নবনিক্যোগ্ োরীক্দর  োক্ে েমো দদওযো প্রনতক্বদক্ি িমনষ্টগ্ত ফ্িোফ্ি যোেোই 
 রোর েিয এ েি অনতনরি তৃতীয পক্ক্ষর পযণোক্িোে ও নিক্যোগ্  রো হক্ব। ঋর্গ্রহীতোরো তোক্দর িগ্ক্িম/M&E প্ল্যোি অিুিোক্র 
প্রতযোনশত ফ্িোফ্ক্ির িক্ষযমোিোর নহিোব  রোর েিয দযক্ োি নরক্পোটিণ ং িমক্যর আশো  রো হক্ব। এটির উক্দ্দশয হি দয 
িমযমক্তো, GGC দ্বোরো বতনর এ টি নেনেটোি প্ল্যোটফ্ক্মণর মোধযক্ম িমস্ত অযোনপ্ল্ক্ শি অিিোইক্ি েমো দদওযো হক্ব যো এটিক্  
এ নিত  ক্র প্রোিনঙ্গ  দেটো িংগ্রহ  রক্ত িহোযতো  রক্ব এবং এইভোক্ব নবনভন্ন নবনিক্যোগ্ োরীক্দর নরক্পোটণ   রোর েিয আরও 
িুগ্ম পদ্ধনতর অিুমনত দদক্ব৷  

অিুক্মোদক্ির িময ঋর্গ্রহীতোক্দর তোক্দর প্র ল্পগুনির েিয এ টি িম্পূর্ণ দেটো িংগ্রহ দপ্রোক্টো ি বতনর  রোর দোনযত্ব দদওযো 
হক্ব। এটি নিনিত  রক্ব দয তোরো পযণোপ্তভোক্ব দেটো উৎি িংগ্রহ  রক্ে, টোইমিোইি অন্তভুণ ি  রক্ে এবং বিমোনি  এবং 
বোনষণ  নরক্পোটিণ ং েক্ের িময দেটো িহক্ে উপিভয ন িো এটি নিনিত  রোর েিয নিক্স্টমগুনি রক্যক্ে। পযণোপ্ত এবং দঢৃ়ভোক্ব 
প্রনতক্বদিগুনি িম্পূর্ণ  রোর েিয তোক্দর প্রক্যোেিীয দেটো নবক্বেিো  রক্তও ঋর্গ্রহীতোক্দর উৎিোনহত  রো হক্ব। দযিোক্িই 
িম্ভব, িমস্ত িূে গুনিক্  নিঙ্গ দ্বোরো আিোদো  রো হক্ব , এবং উপক্শ্রনর্ দ্বোরো উপ-েিিংিযো। এেোডোও, প্রনত বিমোনিক্  নবনভন্ন 
দদক্শ আক্যোনেত  মণশোিোর িময মোে পযণোক্য নবনভন্ন িূে  পরূক্র্র অগ্রগ্নতর তিয িংগ্রহ  রো হক্ব দযিোক্ি দপ্রোগ্রোক্মর প্রভোব 
নিধণোরক্র্র েিয অংশগ্রহর্ োরীক্দর তোক্দর পোে দশিো েযোক্িঞ্জ এবং প্র ল্প বোস্তবোযক্ির অনভজ্ঞতো দশযোর  রোর েিয উৎিোনহত 
 রো হক্ব।  

GGC-এর পযণক্বক্ষর্ এবং মূিযোযি  োেোক্মো এইভোক্ব নিঙ্গ-প্রনতনেযোশীি িক্ষয এবং িূে  অন্তভুণ ি  রোর েিয নেেোইি  রো 
হক্যক্ে (উদোহরর্স্বরূপ দযটি নিঙ্গ িম্পন ণ ত নবনিক্যোক্গ্র স্থোনযত্বক্  িক্বোধি  ক্র) প্রনতনিত দবিিোইক্ির নবরুক্দ্ধ নিঙ্গ িমতোর 
ফ্িোফ্িগুনি নিরীক্ষর্  রক্ত। নিঙ্গ-িম্পন ণ ত প্র ক্ল্পর ফ্িোফ্ক্ির উপর িযোন ং এবং প্রনতক্বদি  রো (দযমি প্র ল্প প্রনত 
নিঙ্গ-নিনদণষ্ট প্রভোব, দিইিোক্ি প্র ক্ল্পর ি শোয এ টি দেেোর দিন্স অন্তভুণ ি  রোর িম্পন ণ ত িহ-িুনবধোগুনির িোক্ি  িো 
বক্ি) এর ভনবষযত হস্তক্ক্ষপ ি শোক্  প্রভোনবত  রক্ত এবং েোিোক্ত বযবহোর  রো হক্ব, দিইিোক্ি নিঙ্গ িম্পন ণ ত িক্ষযগুনির 
উপর দফ্ো োি িহ িতুি িম্ভোবয নগ্রি ইিোরক্ভিশি দিক্  আগ্রহ আ ষণর্  ক্র। 

প্রোিনম  িম্ভোবযতো, প্র ল্প ি শো, প্রোিনম  ি শো পযণোক্িোেিো, বোস্তবোযি এবং েিমোি  মণক্ষমতো পযণোক্িোেিো দিক্  শুরু  ক্র 
প্র ক্ল্পর প্রনতটি পযণোক্য M&E ঘক্ট।  

3.4 কজন্ডার করসপলন্সভ প্রনজক্ট লডজাইন  

নগ্রি বক্ের নেেোইক্ি নিঙ্গ নবক্বেিো িহ নিঙ্গ িমতোর অগ্রগ্নতর েিয উপিব্ধ অিণোযিক্  উক্েিক্যোগ্যভোক্ব বৃনদ্ধ  ক্র: ২০২০ 

িোক্ি USD ১ লরলিয়ন লগ্রন বন্ড এবং অনযানয লগ্রন-ফাইনান্স ঋণ লবলননয়ানগ্ লবলননয়াগ্  রো হক্যনেি ; তুিিোয ২০২০ 

িোক্ির দশষ িোগ্োদ কজন্ডার কিন্স ইননভস্টনিি কভলহনকি দ্বোরো পনরেোনিত প্রোয ১৮ লবলিয়ন মোন ণ ি েিোর িম্পদ নেি 

(GenderSmart ২০২১)  । নিঙ্গ িংেোন্ত নবষযগুনিক্ত নবনিক্যোগ্ যিি নবক্শষভোক্ব বৃনদ্ধ পোক্ে, তিি নগ্রি বক্ে দেেোর 

দিন্স অন্তভুণ ি  রোর মোধযক্ম েিবোযু উক্দযোক্গ্ নবদযমোি নবনিক্যোগ্ক্  পুুঁনে  ক্র নিঙ্গ িমতোর েিয নিক্বনদত তহলবিনক 

উনেিন াগ্যভানব কস্কি করার সযন াগ্ প্রদ্ান কনর, নবক্শষ  ক্র লিঙ্গ এবং জিবায়য চযানিনের প্রলতনেদ্ কদ্য়। যিি এ টি 

দেেোর দিন্স গ্যোরোনিযুি নগ্রি বক্ের ি শোয অন্তভুণ ি  রো হয, তিি িম্ভোবয িুনবধো দটুি নবভোক্গ্ পক্ড:  
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1. প্র ল্প পনর ল্পিো ও বোস্তবোযি প্রনেযোয িোরীক্দর অন্তভুণ ি  রোর িুনবধো 

িোরীক্দর যিি প্র ক্ল্প দোনযত্ব দদওযো হয, তিি তোরো রোেনিনত  ও েিেীবক্ি েনডত িো োর অনভজ্ঞতো অেণ ি  ক্র। 

প্র ক্ল্পর দপ্রক্ষোপক্টর বোইক্র এ ই ধরক্ির িুক্যোগ্ অেণ ক্ির িুনবধোক্িণ এবং দীঘণক্মযোক্দ িোরীক্দর দিটক্র নিক্য আিোর মোধযক্ম 

িোরীক্দর বৃহত্তর রাজননলতক েিতায়ননর েিয এ টি প্ল্যোটফ্মণ প্রদোি  রক্ত পোক্র। নদ্বতীযত, িোরীর িম্পৃিতো প্র ক্ল্পর 

লিঙ্গ লবষয়ক সযলবধ্াগুলির সানে ইলতবাচকভানব সম্পকব  যি (GenderSmart ২০২১) । 

2. প্র ল্প দিক্ ই িনুবধো 

প্র ক্ল্প নিঙ্গ নবক্বেিোগুনি অন্তভুণ ি  রোর িক্ষয হি দয প্র ল্পটি নিঙ্গ িমতোক্  এনগ্ক্য নিক্য যোয এবং মনহিোক্দর অন্তত 

িমোিভোক্ব উপ ৃত  ক্র,  োরর্ মনহিোক্দর তোক্দর নবক্শষ অিণনিনত  এবং িোমোনে  অবস্থোি, ভূনম ো এবং প্রক্যোেি অিুিোক্র 

পযরুষনদ্র কেনক আিাদ্া পেদ রনয়নে। প্র ক্ল্পর নিনদণষ্ট িুনবধোগুনি প্র ল্প দিটক্রর উপর নিভণ র  ক্র পনরবনতণ ত হক্ব, যনদও 

ন েু িুনবধো রক্যক্ে যো িব দিটর েকু্ড প্রক্যোেয। এর মক্ধয রক্যক্ে প্র ল্প দ্বোরো প্রদত্ত  মণিংস্থোি, প্রনশক্ষক্র্র িুক্যোগ্, অিণোযি 

এবং/অিবো উৎপোদিশীি িম্পদগুনিক্ত মনহিোক্দর অন্তত িমোি অযোক্েি নিনিত  রো  (GenderSmart ২০২১) । 

িুনবধোিমূহ িো ো িক্েও, দবশ  ক্য টি েযোক্িঞ্জ নবদযমোি যো নগ্রি বেগুনিক্ত নিঙ্গ িুনবধোগুনি অন্তভুণ ি  রোর দক্ষক্ি বোধো 

িৃনষ্ট  ক্র: 

• তনেযর অভাব - নিঙ্গ-ববষমযমূি  দবিিোইি তক্িযর প্রোপযতো  ম, নবক্শষ  ক্র অিুনদঘণয তিয, এটি প্র ল্প পূবণ োিীি 

নিঙ্গ নবক্েষর্ পনরেোিিো  রো এবং প্র ক্ল্পর প্রভোবগুনি পনরমোপ  রো  ঠিি  ক্র দতোক্ি  (GenderSmart ২০২১)  

। 

• ভলবষযৎ উপন াগ্ী িনডলিং েিতার অভাব - ঐনতহোনি  তক্িযর অভোব নিঙ্গ-প্রনতনেযোশীি হস্তক্ক্ষক্পর নিঙ্গগ্ত 

প্রভোবগুনির পূবণোভোি দদওযো  ঠিি  ক্র দতোক্ি এবং তোই  োযণ র প্র ল্পগুনি নেেোইি  রোও  ঠিি হয  

(GenderSmart  ২০২১)  

• িানদ্ণ্ড প্রলতষ্ঠা করা - এ টি প্র ল্প নিঙ্গ  মণক্ষমতো প্রতযোশো পূরর্  ক্র ন িো তো নিনিত  রোর েিয দ োিও 

প্রনতনিত পদ্ধনত দিই (দযমি এ টি প্র ক্ল্পর িমস্ত মোিদে বো শুধুমোি এ টিক্ত ভোি  োে  রক্ত হক্ব?)  (IISD 

২০২১) । 

• প্রভাব পলরিাপ করা - নিঙ্গ িমতোর উন্ননতগুনি পনরমোপ  রো  ঠিি হক্ত পোক্র এবং এ টি প্র ল্প িম্পূর্ণ হওযোর 

পক্রই তো বোস্তবোনযত হক্ত পোক্র  (GenderSmart ২০২১) । 

• উচ্চতর িরচ - নিঙ্গ  মণ পনর ল্পিো প্রস্তুত  রো, নিঙ্গ-ববষক্মযর দেটো িংগ্রহ  রো এবং নিঙ্গনভনত্ত  প্র ক্ল্পর প্রভোব 

িম্পক্ ণ  নরক্পোটণ   রোর প্রক্যোেক্ির  োরক্র্ দিিক্দক্ির িরে দবক্ডক্ে  (IISD ২০২১)। 

• জরুরীতার অভাব অনযভূত হওয়া - ন েু নবনিক্যোগ্ োরী নিঙ্গ-নিনদণষ্ট উক্দযোগ্গুনিক্  অন্তভুণ ি  রক্ত অনিে ু হক্ত 

পোক্র  োরর্ তোরো েিবোযু পনরবতণ ি দমো োক্বিোক্  উচ্চ অগ্রোনধ োর নহিোক্ব দদক্ি এবং/অিবো নিঙ্গ-পনরক্বক্শর 

িম্প ণ ক্  পুক্রোপুনর উপিনব্ধ  ক্র িো (UNDP ২০১৯)। 
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• নারী অংশগ্রহনণ বাধ্া - পূবণ-নবদযমোি ববষক্মযর  োরক্র্ িোরীরো প্র ল্প দিক্  িমোিভোক্ব উপ ৃত িোও হক্ত পোক্র। 

উদোহরর্স্বরূপ, নশক্ষোর নিম্ন স্তর এবং উচ্চ যক্ত্নর দবোঝো প্র ক্ল্পর দ্বোরো উৎপন্ন উচ্চ-দক্ষ  মণিংস্থোি িুরনক্ষত  রোর 

ক্ষমতোক্  িীনমত  রক্ত পোক্র(GenderSmart ২০২১)। 

উপক্রর মূিযোযক্ির উপর নভনত্ত  ক্র, GGC িম্ভোবয প্র ল্পগুনির েিয (িূযিতম) নিম্ননিনিত নিঙ্গ প্রনতনেযোশীি 

প্রক্যোেিীযতোগুনিক্  প্র ক্ল্পর ি শোয পুিিঃিংহত  রো নিনিত  রোর েিয িক্বণোত্তম প্রক্েষ্টো  রক্ব: 

• নিঙ্গ-ববষক্মযর দেটো এবং নিঙ্গ প্রনতনেযোশীি পযণক্বক্ষর্, মূিযোযি, প্রনতক্বদি এবং দশিো িিক্ন্ধ অবনহত  রোর েিয 

নিঙ্গ িূে  বযবহোর  রোটিও অন্তভুণ ি। 

• নিঙ্গ নবক্েষর্গুনিক্  অবশযই অন্তদৃণ নষ্টর নবষযগুনি নবক্বেিো  রক্ত হক্ব, বুঝক্ত হক্ব ন ভোক্ব প্রোনন্ত  দগ্োিীগুনির মক্ধয 

দবুণিতোগুনি নবনভন্ন  োরক্র্র (দযমি অক্ষমতো, বযি, আনদবোিীক্দর অবস্থো ইতযোনদ) উপর নভনত্ত  ক্র বতনর হয। 

দযিোক্ি িম্ভব, এই িোব-গ্রুপগুনির দেটো িংগ্রহ  রো উনেত এবং িক্ষযবস্তু প্র ক্ল্পর প্রনতনেযোগুনি নব োশ  রক্ত 

বযবহোর  রো উনেত যো প্রোনন্ত  িুনবধোক্ভোগ্ী িদিযক্দর নবনভন্ন প্রক্যোেিগুনিক্  িমোধোি  ক্র।  

• নিঙ্গ মূিযোযি পনরেোনিত হয যো প্র ক্ল্পর ি শো, বোক্েট,  মী, বোস্তবোযি, পযণক্বক্ষর্ এবং মূিযোযি িম্পক্ ণ  অবনহত 

 ক্র। 

• ঝুুঁ ন গুনি নবক্েষর্  রো হয যোক্ত প্র ল্পটি অিুভব  রক্ত পোক্র বো দপোে  রক্ত পোক্র,  মণ োেগুনি SEAH, নিঙ্গ-

নভনত্ত  িনহংিতো িহ নবদযমোি নিঙ্গ-িম্পন ণ ত ববষমযগুনিক্  আরও বোনডক্য িো দদয এবং নিঙ্গ বযবধোিগুনি দমো োক্বিো 

 রোর এবং মনহিোক্দর ক্ষমতোযিক্  িমিণি  রোর িুক্যোগ্গুনি দিি  ক্র দিটি নিনিত  রোর েিয বযবস্থো গ্রহর্ 

 ক্র৷ 

• নবনভন্ন দস্ট ক্হোল্ডোর এবং িুনবধোক্ভোগ্ীক্দর অিণপূর্ণ িম্পৃিতো িহ নিঙ্গ িমতো নবক্বেিোর উন্ননতর েিয নিনদণষ্ট 

 োযণ িোপ, প্রযুনিগ্ত িহোযতো এবং/অিবো অিযোিয  ক্মণর েিয পযণোপ্ত িম্পদ বরোদ্দ  রো হয। 

•  মণ পনর ল্পিোয িক্ষয েিিংিযোক্ ও িংজ্ঞোনযত  রো উনেত, তো প্রতযক্ষ (দযমি দ োম্পোিীর  মণেোরীক্দর অিণোযি) 

বো পক্রোক্ষ (দযমি প্র ল্প দ্বোরো প্রভোনবত বৃহত্তর েিিংিযোর মনহিোরো)যোই দহো  িো দ ি। দযিোক্ি এ টি  মণ 

পনর ল্পিো দিই, দিিোক্ি নিঙ্গ-প্রনতনেযোশীি নেযো িোক্পর েিয তহনবি নরং-দফ্ন্সে হওযো উনেত এবং/অিবো স্পষ্ট 

িক্ষয নিধণোরর্  রো উনেত (AMMC ২০২১)। 

• নিঙ্গ  মণ পনর ল্পিোয নেনিত নিঙ্গ  মণক্ষমতো িূে গুনি আবোর, প্র ল্প দিটর এবং অবস্থোক্ির প্রনত িংক্বদিশীি 

হওযো উনেত। 

• নিঙ্গ নবক্বেিোয নগ্রি বে দিক্  উত্থোনপত তহনবক্ির অস্থোযী নবনিক্যোক্গ্র েিয আনিণ  উপ রর্ নিবণোেক্ির নবষক্যও 

অবনহত  রো উনেত। উদোহরর্স্বরূপ, এ টি দ োম্পোনির দেেোর পোরফ্রমযোন্স যণোনঙ্কং ( ক্পণোক্রট পনরক্ষবোগুনিক্ত 

নবনিক্যোক্গ্র েিয) বো এ টি দদক্শর নিঙ্গ িমতো দেোর (ির োনর নিন উনরটিক্ত নবনিক্যোক্গ্র েিয) নিদ্ধোন্ত দিওযোর 

দক্ষক্ি ফ্যোটর হক্ত পোক্র (আন্তেণ োনত  ইিনস্টটিউট ফ্র িোিক্টইক্িবি দেক্ভিপক্মি, ২০২১)। যোইক্হো , অক্িণর 

বযবহোক্রর দেক্য আক্যর বযবস্থোপিোয নিঙ্গ নবক্বেিোর এ ী রক্র্র েিয এ টি িরম পদ্ধনতর প্রক্যোেি হক্ত পোক্র, 

প্রক্যোেিীযতোর দপ্রনক্ষক্ত আনিণ  উপ রর্গুনি নিবণোেি  রোর যো তহনবিগুনি দ্রুত অযোক্েি  রক্ত িক্ষম  ক্র। 
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দযিোক্ি নব ল্পগুনি উক্েিক্যোগ্যভোক্ব িীমোবদ্ধ, দযিোক্ি িম্ভব হক্ত পোক্র দিিোক্ি গ্ড নিঙ্গ নবষয  পোরফ্রমযোক্ন্সর 

িোক্ি নবনিক্যোক্গ্র িুক্যোগ্গুনিক্  অগ্রোনধ োর দদওযোর প্রনতশ্রুনত দদওযো(ইিোরিযোশিোি ইিনস্টটিউট ফ্র িোক্স্টইক্িবি 

দেক্ভিপক্মি ২০২১)। 

• ইিুয োরীক্দর প্র ল্প নিবণোেি  রক্ত বযবহৃত নিঙ্গ নবষয  মোিদে এবং প্র ৃত নিঙ্গ নভনত্ত  প্রভোব উভক্যর নবষক্য 

নরক্পোটণ   রো উনেত। নরক্পোটিণ ং অন্তত বোনষণ   রো উনেত এবং তৃতীয পক্ক্ষর দ্বোরো যোেোইক্যোগ্য হওযো উনেত  

(AMMC ২০২১) । যনদ নিঙ্গ  মণ পনর ল্পিোয বনর্ণত িক্ষযগুনি পূরর্ িো হয তক্ব নিযনমত নরক্পোটিণ ং প্রশমি 

বযবস্থো বোস্তবোযক্ির অিুমনত দদওযো উনেত  (ইিোরিযোশিোি ইিনস্টটিউট ফ্র িোক্স্টইক্িবি দেক্ভিপক্মি ২০২১) 

।  

3.5 অলভন াগ্ প্রলিয়া এবং কস্টকনহাডার এর সং যলি 

3.5.1 কস্টকনহাডার এননগ্জনিি 

GGC-এর অিণোযক্ির পযণোযগুনি এবং নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্ নিঙ্গ নবক্বেিোর এ ী রর্ক্  িহেতর  রোর েিয দস্ট ক্হোল্ডোর এিক্গ্েক্মি 
দিমওযোক্ ণ র এ টি অপনরহোযণ অংশ। এই দপ্রক্ষোপক্ট, দস্ট ক্হোল্ডোর এিক্গ্েক্মি GGC এবং এর দস্ট ক্হোল্ডোর দযমি মনহিো 
দিতৃত্বোধীি িংস্থোগুনির মক্ধয িনেয েিমোি িংিোপ, তিয আদোি-প্রদোি এবং নমিনস্ক্রযোক্  দবোঝোয । দযমি, GGC স্বেতো 
ও েবোবনদনহতো এবং দশিোর এবং েমোগ্ত উন্ননতর িংেৃনতক্  িমিণি  রোর েিয  োযণ র দস্ট ক্হোল্ডোর এিক্গ্েক্মি 
দম োনিেম (অভযন্তরীর্ এবং বোনহয ভোক্ব এবং অযোক্িে ৭-এ উনেনিত) নব োশ ও বোস্তবোযক্ির প্রনতশ্রুনত দদয। উদোহরর্স্বরূপ, 
নিযনমত েি-টিম ইিোরঅযো শি, ফ্োংশি নমটিং এবং নিঙ্গ এবং E&S নবষযগুনিক্ত উপস্থোপিো, ই-দমইি, নিউেক্িটোর 
ইতযোনদর মোধযক্ম িরোিনর অভযন্তরীর্ দযোগ্োক্যোগ্ বোস্তবোযি  রো। 

3.5.2 অলভন াগ্ প্রলিয়া 

অনভক্যোগ্ প্রনেযো হি বোনহয  দযোগ্োক্যোগ্ বযবস্থোর নবষক্য, এ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রনেযো যো বোস্তবোনযত হক্ব এবং  বেোয িো ক্ব।  
এটি উপ-প্র ল্প  োযণেম িম্পন ণ ত অংশীদোরক্দর  োে দিক্  প্রোপ্ত অনভক্যোগ্িমূহ বো প্রনতনেযোক্   োযণ রভোক্ব িিোি রর্, 
গ্রহর্, নিবন্ধি, বোেোই ও মূিযোযি, অিুিরর্, এবং আিুিোনি ভোক্ব নবক্বেিো  রোর প্রনেযোয িহোযতো  রক্ব। প্রনেযোটি 
এ টি িহেিভয, িযোযয, স্বে এবং গ্েিমূি  প্রনেযোর মোধযক্ম অনবিক্ব অনভক্যোক্গ্র িমোধোিক্  িহেতর  রক্ব। এটি 
িোংেৃনত ভোক্ব উপযুি এবং িহক্ে অযোক্েিক্যোগ্য হক্ব, ক্ষনতগ্রস্ত িম্প্রদোক্যর েিয দ োি মূিয েোডোই এবং িমিযো বো উক্দ্বগ্ 
উত্থোপি োরী বযনি, দগ্োিী বো িম্প্রদোক্যর প্রনত প্রনতক্শোধ েোডোই। অনভক্যোক্গ্র প্রনেযোটিক্ত অন্তভুণ ি িো ক্ব তক্ব নিম্ননিনিত 
উপোদোিগুনির মক্ধয িীমোবদ্ধ িো ক্ব িো: 

• ঋণগ্রহীতানদ্র একটি প্রলতলষ্ঠত এবং কা বকরী, বযবহারন াগ্য এবং কবুঁনচ  াওয়া বযলিনকন্দ্রীকঅন্তভযব ি করা, SEAH 

প্রাসলঙ্গক এবং লিঙ্গ-প্রলতলিয়ািযিক অলভন াগ্ প্রলতকানরর বযবস্থ্ার প্রনয়াজন হনব,  া:  

o েীনবতক্দর িোক্ি মযণোদো এবং িিোক্ির িনহত আেরর্  যর, পদক্ক্ষপ দিওযোর েিয তোডোহুক্ডো  রোর 
পনরবক্তণ তোরো যো বিক্ত েোই তো দশোিোর েিয িময দিওযো  

o দবুঁক্ে যোওযো ি ি বযনিক্দর িোক্ি িোমযবোদী  এবং  িোযয আেরর্ রো, িো হওযোর নবষযটি নিনিত 
 রোর, নবষযটি অন্তভুণ ি িো ক্ব, উদোহরর্স্বরূপ,  োরর্ তোরো তরুর্, বৃদ্ধ, প্রনতবন্ধী, দযৌি বো নিঙ্গ 
িংিযোিঘু অিবো পনততোবৃনত্তক্ত  োে  ক্র। 



 

GCF_GGC_Gender Assessment_Annex 8_Bengali  খসড়া 87 

 

o নবষযটির  োযণ র প্রনত োর  রক্ত িক্ষম  রোর েিয নবদযমোি এবং িম্ভোবযস্থোিীয SEAH িিোি  রোর 
েিয অংশীদোরক্দর নিক্দণ নশ ো অন্তভুণ ি িোক্  

o অনভক্যোগ্   িনিভুি  রোএবং যিোযি বযোবস্থো দিওযোর েিয প্রোিনঙ্গ  SEAH প্রক্যোেিীযতোর নবষক্য 
িংনেষ্ট  মীক্দর প্রনশক্ষর্ দদযো যোয  

o িোরী দিতৃবৃন্দিোক্ি পরোমক্শণর িক্ষমতো বতনর  ক্র এবং যোরো ন ক্শোর  বযক্ির দমক্য ও দেক্ি এবং অিযোিয 
ঝুুঁ ন পূর্ণ দগ্োিীর িোক্ি  োে  ক্র তোক্দর অগ্রোনধ োর দদওযো উনেত যোক্ত উি িম্প্রদোক্যর SEA/SH ঝুুঁ ন  
এবং প্রবর্তোগুনি দবোঝোপডো িম্ভব হয। 

o িম্পৃিক্দরনিক্দণশিো দদওযোর েিয এ টি নবস্তোনরত আেরর্নবনধ প্রদোি  ক্র িোক্ । 

o িম্ভোবয ঝুুঁ ন  অিবো েযোক্িঞ্জক্  নেনিত  রক্ত SEAH এবং GBV এর িূে গুনি পযণক্বক্ষর্  ক্র িোক্  

o অিিোইি, ইক্মইি, নেঠি মোরফ্ত বো বযনিগ্তভোক্ব অনভক্যোগ্ দোক্যর  রোর েিয নবনভন্ন পদ্ধনত প্রদোি 
 ক্র িোক্  

o এ েি অনভক্যোগ্ োরী অিুক্রোধ  রক্ি অনভক্যোগ্ োরী বো প্রনতনিনধক্  দগ্োপিীযতো/অজ্ঞোতিোমো প্রদোি  রো 
হক্য িোক্  

o নবিো িরক্ে এবং প্রনতক্শোধ েোডোই দ্রুত এবং  োযণ রভোক্ব উক্দ্বক্গ্র  িমোধোি  রো হয  

o িোংেৃনত ভোক্ব উপযুি, নবেক্ষর্, বস্তুনিি, স্বে, িংক্বদিশীি এবং প্রনতনেযোশীি পদ্ধনতর মোধযক্ম 
অনভক্যোগ্গুনি িুরোহো রো হয 

• নবনভন্ন উপোয যোক্ত দবুণি বযনিরো তোক্দর অনভক্যোগ্ েমো নদক্ত পোক্র, এবং ভোষোগ্ত বোধো/িীমোবদ্ধতো এবং যনদ 

এ েি অনভক্যোগ্ োরী প্রনতক্শোক্ধর ভয পোি তোহক্ি িোম িো প্র োশ  রোই প্রক্যোেি অিবো দ োক্িো অিুক্মোনদত 

প্রনতনিনধ বো িুশীি িমোে িংস্থোর দ্বোরো েমো দদওযোর নবষযটি নবক্বেিোয দিযো হয;  

• অনভক্যোগ্ োরীক্দর পনরেয দগ্োপি রোিোর বযবস্থো রক্যক্ে, নবক্শষ  ক্র দযক্ক্ষক্ি অনভক্যোগ্ োরীরো প্রনতক্শোধ দিওযোর 

ভয দপক্য িোক্ ি; 

• ভোষোর বোধো/িীমোবদ্ধতো  োটিক্য ওেোর েিয বযোিযো/অিুবোক্দর বযবস্থো আক্ে; 

• এ টি িগ্ আক্ে দযিোক্ি অনভক্যোগ্গুনি নিনিতভোক্ব নিবন্ধি  রো হয এবং এ টি িবণেিীিভোক্ব বোবহোরক্যোগ্য 

তিযভোেোর নহিোক্ব রক্ষর্োক্বক্ষর্  রো হয। তিযভোেোক্র অনভক্যোগ্ এবং অনভক্যোক্গ্র িমোধোক্ির তিয অন্তভুণ ি  রো 

উনেত, প্রদত্ত প্রনত োরটি িহ, এটি নবক্বেিো  ক্র দয অিুক্রোধ  রো হক্ি অনভক্যোগ্ োরীক্দর পনরেয দগ্োপি রোিো 

দযক্ত পোক্র। এই তিযভোেোরটি GCF স্বোধীি প্রনত োর পদ্ধনতর িোক্িও দশযোর  রো উনেত; 

• অনভক্যোগ্ েমো দদওযোর উপোযগুনি নেনিত  ক্র,বযবহোর োরীরো তোক্দর অনভক্যোক্গ্র স্বী ৃনত, প্রনতনেযো এবং িমোধোক্ির 

েিয অক্পক্ষো  রোর আশো  রক্ত পোক্র এমি িময নিধণোরর্  রো, পদ্ধনতর স্বেতোর বর্ণিো এবং পনরেোিিো এবং 

নিদ্ধোন্ত গ্রহক্র্র  োেোক্মো বতনর  রোর   ক্র,  পন্থো িিোি  ক্র িবণেিীিভোক্ব প্রেোনরত পদ্ধনত অন্তভুণ ি িোক্ ; 

• এ টি আনপি প্রনেযো দযিোক্ি অনভক্যোক্গ্র নিষ্পনত্ত িো হক্ি অনমমোংনিত অনভক্যোগ্গুনি দপ্ররর্ রো দযক্ত পোক্র; 
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• GCF স্বোধীি প্রনত োর বযবস্থো এবং স্বী ৃত এবং বোস্তবোযি োরী িংস্থোর অনভক্যোগ্ প্রনেযো িহ অিযোিয উপিব্ধ 

অনভক্যোগ্ প্রনেযো িম্পক্ ণ  তিয; এবং 

• অনভক্যোগ্ োরীক্দর প্রনতক্শোক্ধর হোত দিক্  রক্ষো  রোর েিয বযবস্থো দিওযো হক্যক্ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নেি 9 এ টি অনভক্যোগ্ প্রনেযোর উদোহরর্ 

অনভক্যোক্গ্র বযবস্থো স্থোপি  রো ও রক্ষর্োক্বক্ষক্র্র দোনযত্ব প্র ক্ল্পর মোনিক্ র উপর অিবো পৃিক্পোষক্ র উপর িো ক্ব। িবক্েক্য 

যিোিণ নহিোক্ব বোেোই ৃত দয পদ্ধনতিমূক্হর বযোপোক্র দস্ট ক্হোল্ডোরগ্র্ দয নবনভন্ন নরক্পোটিণ ং বযবস্থো ও প্রনেযোর উপর িিত হি 

দিগুক্িোর বযোিযো ও আক্িোেিোর েিয প্র ক্ল্পর  োরক্র্ ক্ষনতগ্রস্ত স্থোিীয েিগ্র্/দস্ট ক্হোল্ডোরক্দর িোক্ি িভো  রোর দোনযত্ব প্র ল্প 

মোনিক্ র।  আক্িোেিোর নবশদ নববরর্ িংরক্ষি  রো হক্ব এবং অংশীদোরক্দর ববেক্ র িোরোংক্শ অন্তভুণ ি  রো হক্ব।  

দ ন্দ্রীযভোক্ব এ টি দটনিক্ফ্োি এবং ইক্মইি ঠি োিো িরবরোহ  রো হক্ব যো অনভক্যোগ্ গ্রহর্ িহেতর  রক্ব এবং নবষযটির 

তেোবধোি োরী উপযুি বযনিক্দর িোক্ি দিগুনি দশযোর রো হক্যক্ে ন িো তো নিনিত  রক্ব৷ প্রোপ্ত ইক্মইি এবং দফ্োি  িগুক্িো 

দগ্োপিীয নহিোক্ব নবক্বেিো  রো হক্ব।  প্র ক্ল্পর মোনি ক্  এ টি িগ্ বেোয রোিক্ত হক্ব যোর মক্ধয রক্যক্ে:  

1. অনভক্যোক্গ্র তোনরি 

2. িংকু্ষদ্ধ পক্ক্ষর এবং দয দ োক্িো অনধভুি/িংগ্েক্ির িোম 

3. িংকু্ষদ্ধ পক্ক্ষর দযোগ্োক্যোক্গ্র নববরি 

4. অনভক্যোক্গ্র নবভোগ্ (পনরক্বশগ্ত, িোমোনে , ির োনর, অিযোিয) 

5. যনদ অনভক্যোগ্টি অনভক্যোগ্ পনরেোিিোর পূবণবতী ফ্িোফ্ক্ির নবরুক্দ্ধ আনপি হক্য িোক্  

6. নবষযটি তদক্ন্তর েিয দয িুপোনরশ প্রদত্ত হক্যক্ে  

7. িমোনপ্তর তোনরি এবং ক্ষনতগ্রস্থ পক্ষক্  দদওযো তিয 
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8. এক্েি ফ্োইক্ি তদক্ন্তর ফ্িোফ্ি দর েণ   রুি, গ্ৃহীত পদক্ক্ষক্পর িোরিংক্ক্ষপ বো পদক্ক্ষপ িো দিওযোর যুনি এবং 

ক্ষনতগ্রস্থ পক্ক্ষর প্রনতনেযোর তোনরি িহ 

প্র ক্ল্পর মোনি  িমযমত এ টি নিনিতভোক্ব অনভক্যোগ্ প্রোনপ্তস্বী োর  রক্বি এবং পরবতী পদক্ক্ষক্প AE-দ  নরক্পোটণ   রক্বি। 

অনভক্যোক্গ্র তদন্তগুনি অনভক্যোক্গ্র প্র ৃনতর উপর নিভণ র  ক্র পনরবতণ ি হক্ত পোক্র, তক্ব অনভক্যোগ্গুনি যোক্ত দ্রুত দমো োক্বিো 

 রো হয তো নিনিত  রোর েিয িবণোত্ম  প্রক্েষ্টো েোিোক্িোউনেত। দবনশরভোগ্ তদন্ত ৯০ নদক্ির দবনশ স্থোযী হওযো উনেত িয। 

অনভক্যোগ্ নিবন্ধি  রোর নবষযবস্তু এবং এগুক্িোর পনরেোিিোক্  অবশযই িংকু্ষদ্ধপক্ক্ষর দগ্োপিীযতোক্  যিোিম্ভব িিোি  রক্ত 

হক্ব এবং ক্ষনতগ্রস্ত পক্ষ বো অনভক্যোগ্ োরীক্দর নবরুক্দ্ধ দ োিও প্রনতক্শোধ দিওযো হক্ব িো। ন েু ন েু দক্ষক্ি, অনভক্যোক্গ্র 

তদক্ন্তর িময ক্ষনতগ্রস্থ পক্ষক্  েনডত  রো প্র ল্প মোনিক্ র পক্ক্ষ উপযুি হক্ত পোক্র। ক্ষনতগ্রস্থ পক্ষক্  এ টি নমটিংক্য, এ টি 

 িফ্োক্রন্স  ক্ি আমন্ত্রর্ েোিোক্িোর মোধযক্ম বো নিনিতভোক্ব আরও ন েু  রোর মোধযক্ম এটি ঘটক্ত পোক্র। ক্ষনতগ্রস্থ পক্ক্ষর 

িোক্ি দয দ োক্িো েিমোি িম্পৃিতো অবশযই অনভক্যোক্গ্র দরনেস্টোক্র উক্েি  রক্ত হক্ব 

3.5.3 লবনশষ শতব সিূহ 

প্র ক্ল্পর মোনি ক্দর SEAH ঝুুঁ ন  মূিযোযক্ির েিয তোক্দর প্র ল্পগুনি যোেোই-বোেোই রক্ত হক্ব এবং GRM ি শো  রোর আক্গ্ 

নিম্ননিনিত প্রেগুনি নবক্বেিো  রক্ত হক্ব: 

• নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতোর (GBV) দদশ-স্তক্রর হোর ন  আঞ্চনি  গ্ড দিক্  দবনশ? 

• এমি দ োি ন  প্রেনিত িোমোনে -িোংেৃনত  নিযম আক্ে যো িোরীক্দর প্রোনন্ত   ক্র রোক্ি বো ির োরী ও দবির োরী 

দক্ষক্ি তোক্দর অংশগ্রহর্ িীনমত  ক্র িোক্ ? 

• প্র ল্পটি ন  ভঙ্গরু বো িংঘোত-িঙু্কি পনরক্বক্শ পনরেোনিতহক্ব ন িো? 

যিোযি অধযবিোয প্রনেযো েিো োিীি িমক্য িম্ভোবয SEAH পনরর্নতর ঝুুঁ ন  মূিযোযি  রো অপনরহোযণ। AE দ  অবশযই 

নিনিত  রক্ত হক্ব দয প্র ল্পগুনির এই ঝুুঁ ন িমূহ দরু রোর েিয দক্ষতো এবং ক্ষমতো রক্যক্ে।  
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3.6 প্রকে িালিকনদ্র জনয প্রস্তালবত সম্পদ্ 

নিঙ্গ নবক্েষর্ এবং নিক্ঙ্গর িূে গুনির নব োক্শ     িহোযতোর েিয প্র ক্ল্পর মোনি গ্ি নিম্ননিনিত িংস্থোিগুনি নবক্বেিো  রক্ত 

পোক্রি: 

• িবুে েিবোযু তহনবি প্র ল্প  (২০১৭) িবুে েিবোযু তহনবি এবং ইউএি উইক্মি নিঙ্গক্  মূিধোরোয আিো   

• UN-REDD দমক্িোক্েোিনে যোি নব্রফ্ অি দেেোর (২০১৭) দট নি যোি নরক্িোিণ নিনরে 

• নবশ্ববযোংক্ র PPP ওক্যবিোইটটি িমনেত িম্পদিহ নিক্ম্নোি শোিো িোত েকু্ড আক্ে:  ৃনষ, নশক্ষো, শনি, স্বোস্থয, তিয 

ও দযোগ্োক্যোগ্ প্রযুনি (ICT), পনরবহি, পোনি এবং পযিঃনিেোষর্। দদিুি: http://ppp.worldbank.org/public-

private-partnership/ppp-sector/genderimpacts-ppps/sector-specific-materials/sector-specific-materials 

• নিঙ্গ িমতোর ফ্িোফ্ি এবং িূে গুনির উপর এনশযোর উন্নযিশীি বযোংক্ র (২০১৩) টুি ন টিমূহ 

https://www.adb.org/documents/tool-kit-gender-equality-resultsand-indicators 

• িোম্প্রনত  দযৌি-নবনেন্ন উপোক্ত্তরএবং েিিংিযো, নশক্ষো, স্বোস্থয, অিণনিনত  িুক্যোগ্, েিেীবি এবং নিদ্ধোন্ত গ্রহর্ এবং 

িংস্থোর পনরিংিযোক্ির েিয দেেোর েোটো দপোটণ োি, দদিুি http://datatopics.worldbank.org/gender/ 

• GACC টুিিমূহ, দদিুি http://cleancookstoves.org/resources/৪৯০.html 

• ACDI/VOCA- নিঙ্গ নবক্েষর্, মূিযোযি এবং নিরীক্ষো  মযোিুযোি ও টুিন ট   

• হোভণ োেণ -নিঙ্গ ভুনম ো  োেোক্মো অিবো নিঙ্গ নবক্েষর্  োেোক্মো  

• FAO- আিণ-িোমোনে  এবং নিঙ্গ নবক্েষর্  রোর মোে পযণোক্যর হযোেবু  

• প্রো ৃনত  িম্পদ বযবস্থোপিোয নিঙ্গ নবক্েষর্ | রুযোেোয দট িই েীনব ো এবং অংশগ্রহর্মূি  শোিক্ির েিয ভুনম 

পযণোক্যর নিঙ্গ নবক্েষর্ 

 

 

https://www.adb.org/documents/tool-kit-gender-equality-resultsand-indicators
http://datatopics.worldbank.org/gender/
http://cleancookstoves.org/resources/490.html
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4 তেযসেূ 
আব্দুিোর এবং অিযোিয। ২০২০। “নিক্েো-র মক্ধয পোন স্তোক্ির িোগ্নর  িমোক্ের েিয নব ল্প প্রনতক্বদি।” 

https://www.af.org.pk/Reports/Civil Society Alternative Report on CEDAW Pakistan 2020.pdf, 

পোন স্তোি। 

আক্িোবযোক্রোনমটোর, ২০১৮। “তোিেোনিযোয নিক্ঙ্গর িমতো: দশোরক্গ্োি এবং অিুভূত অগ্রগ্নত।” 

AMMC। ২০২১। দেেোর বে গ্োইেিোইন্স 

https://www.ammc.ma/sites/default/files/AMMC%20Gender%20Bonds%20Guidelines.pdf. 

বোযুেোি-েোকুইকুই,  নি। ২০১৯। নফ্নিপোইক্ি মনহিোক্দর শ্রমবোেোক্র অংশগ্রহক্র্র নিম্ন হোর পরীক্ষো  রো: বোনডর  োেগুক্িো 

ন  হোনরক্য যোওযো দযোগ্িূি? কুইেি নিটি: নফ্নিপোইক্ির অধযযি উন্নযক্ির েিয প্রনতিোি। 

 োগ্োক্ট। ১৯৯৮ “নিঙ্গ এবং দোনরদ্র্য। UNDP  মণপি। িোমোনে  উন্নযি ও দোনরদ্র্য দরূী রর্ নবভোগ্।” 

 যোি োইি, আক্ন্তোনিও। ২০১৯। “রুযোেো - প্র ৃত িমতো িোন  নিঙ্গ-দধোিোই?” DW। ১০ মোেণ , ২০২২-এ  িংযুি  রো 

হক্যক্ে। https://www.dw.com/en/rwanda-real-equality-or-gender-washing/a-47804771. 

নিঙ্গ এবং দকু্যণোগ্ দ ন্দ্র।২০২১। নিঙ্গ এবং নবপযণয: গ্রন্থপনঞ্জ এবং তিযিূিনিক্দণ নশ ো - ভনিউম ১ – ২য িংেরর্। 

https://www.gdnonline.org/_files/ugd/3a710f_156b01617a1d4d9798c6e6c939f39361.pdf. 

েযোি ও অিযোিয। ২০১৬ “তোিেোনিযোয িোরীর অবস্থো এবং নিঙ্গ িমতো: নবসৃ্তত িীনত প্রিঙ্গ।” 

নেওিো- োিণতুি ও অিযোিয.২০১৭। “িোদয নিরোপত্তোর েিয নিঙ্গ দয বিয গ্োধোর প্রক্বশনধ োর এবং বযবহোরক্  প্রভোনবত  ক্র 

তোর প্রমোর্  ী? এ টি পদ্ধনতগ্ত মোিনেি েুনির িিডো।” 

CIF.২০১৭।“ নিঙ্গ এবং দট িই বি বযবস্থোপিো: ি শো এবং বোস্তবোযক্ির েিয প্রক্বশ স্থিিমূহ।” 

নি দে নপযোক্িণ  িফ্োর ও অিযোন্। ২০১৬। “নিঙ্গ এবং বি: েিবোযু পনরবতণ ি, দমযোদ, মূিয শৃিি এবং উদীযমোি িমিযো।”  

দেনভে, ক্লোনরিো নি, দেোক্ি যণোমি অযোিবোটণ  এবং েোিো দলোর নভেমোিি। ২০১৮। দট িই উন্নযি িক্ষযমোিো ৫: নফ্নিপোইি 

নিঙ্গ িমতোর নবষক্য  ীভোক্ব  োে  ক্র? কুইেি নিটি: নফ্নিপোইক্ির অধযযি উন্নযি প্রনতিোি। 

দেিক্যট। ২০১৫। িোরী, শনি এবং অিণনিনত  ক্ষমতোযি। শনি বযবহোক্রর প্রভোবক্  প্রশস্ত  রক্ত এ টি নিঙ্গ দিন্স প্রক্যোগ্ 

 রো । েোিুযোরী ২০২২  এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/women-empowerment-energy-

access/DUP_950-Women-Energy-and-Economic-Empowerment_MASTER1.pdf. 

FAO. ২০১৬। “বিোযি পনরমোক্প নিঙ্গ।” 
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— ২০১৮ দট িই বি বযবস্থোপিো টুিবে তোর পনরমোদপর েিয নিঙ্গ নবক্বেিো বৃনদ্ধ  ক্র। েোিুযোরী ২০২২ এ প্রক্বশ রো 

হক্যক্ে। https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/sfm-home/detail-

events/en/c/1145493/. 

FAO. n.d. “বিনবদযোয িোরী: েযোক্িঞ্জ এবং িুক্যোগ্।” 

FAO, IFAD এবং World Bank। ২০১৫। “েিবোযুবোন্ধব  ৃনষক্ত নিঙ্গ।” 

GCF এবং UNWOMEN  ২০১৭। “িবুে েিবোযু তহনবি প্র ক্ল্প নিঙ্গক্  মূিধোরোয আিো।” 

নেনিএফ্. ২০১৩। নিঙ্গ মূিযোযি: নভক্যতিোক্ম েিবোযু পনরবতণ ি িম্পন ণ ত প্রভোবগুনির েিয  উপকূিীয দবুণি িম্প্রদোক্যর 

নস্থনতস্থোপ তো উন্নত  রো। GCF.  

নিঙ্গ CC. n.d পনরবহি, নিঙ্গ এবং েিবোযু পনরবতণ ি। েোিুযোরী ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে।  

https://www.gendercc.net/gender-climate/transport.html. 

 নিঙ্গ পযণক্বক্ষি দপ্তর। ২০১৯। রুযোেোয নিঙ্গ িমতো পনরনস্থনত.GMO 

http://gmo.gov.rw/fileadmin/user_upload/Researches%20and%20Assessments/State%20of%20Gen

der%20Equality%20in%20Rwanda.pdf. 

দেেোরনিঙ্কি। ২০২১। “ নিক্ঙ্গর বযোক্রোনমটোর: েিবোযু িযোযনবেোর।” 

দেেোরস্মোটণ । ২০২১। নিঙ্গ এবং েিবোযুক্ত নবনিক্যোগ্: এ টি দট িই ভনবষযত উেুি  রোর েিয এ টি দ ৌশি৷ 

https://static1.squarespace.com/static/6089294d7cb43b4cffb93591/t/60ec750cdcef4a49b3a96120/1

626109200947/GenderSmart+Climate+Report.pdf. 

গ্োফ্র, আক্দি আবক্দি। ২০২১। “নমশক্রর মক্ধয ববষক্মযর  োরর্ ও এর পনরর্নত।” নবক্শষ িমিযো: িমিোমনয  মধযপ্রোক্েযর 

রোেনিনত  অিণিীনত ১১১(১): ৫-২৬।  doi:https://doi.org/10.1111/muwo.12370. 

নবশ্ব িোগ্নর । ২০১৯। িোরীহতযো অবযোহত িো োয ব্রোনেক্ি প্রনতনদি ৪ েি মনহিোক্  হতযো  রো হয৷ ২০২২ এর মোেণ  প্রক্বশ 

 রো হক্যক্ে। https://www.globalcitizen.org/en/content/femicide-brazil-2019/. 

গ্র্প্রেোতন্ত্রী িোও ির োর। ২০১৮। “দস্বেোক্িবী েোতীয পযণোক্িোেিো।” 

এইে েোবীি। ২০১৪। “নিনমণত পনরক্বক্শর িোক্ি মোনিক্য দিওযো: ঢো োয েিবোযু  দবুণিতো এবং নস্থনতস্থোপ তো গ্েক্ি নিক্ঙ্গর 

ভূনম ো।” 

হোিোি ও অিযোিয। ২০১৩। “িোরীক্দর মোনি োিোধীি এবং পনরেোনিত মোইক্েো এিোরপ্রোইক্ের েিয বৃনদ্ধর নিধণোর : গ্োনরিো, 

দ নিযো দ ি৷ বযবিো এবং বোনর্ক্েযর আন্তেণ োনত  েোিণোি ভনিউম ২, িং ৭।” 

Idris. ২০১৮। “তোিেোনিযোয মনহিোক্দরক্  অিণনিনত  অন্তভুণ নিক্ত বোধো দদওযো।” 
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IEA. ২০২০। SDG৭ : উপোত্তএবং অনভক্ক্ষপ – নবদযুক্তর বযবহোর। েোিুযোরী ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-electricity. 

IEAb.২০২০। SDG৭ : উপোত্ত অনভক্ক্ষপ – পনরেন্ন রোন্নোর বযবহোর। দফ্ব্রুযোরী ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে । 

https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-clean-cooking#abstract. 

IFAD. ২০২০। মনহিোক্দর িহিক্ষমতো এবং েীনব ো নিমণোি । দফ্ব্রুযোরী ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://www.ifad.org/en/web/latest/-/story/building-women-s-resilience-and-livelihoods. 

IFC. n.d “অক্িণরঅিণোযক্ির প্রোনপ্তক্ত নিঙ্গ বযবধোি দরূ  রো।” 

IIED  ২০২১। মনহিোরো ন  েোয - নদ্বতীয অংশ: েিবোযু পনরবতণ ক্ির দবুণিতোর মোিনেি বতনর  রো। েোিুযোরী ২০২২ এ 

প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। https://www.iied.org/what-women-want-part-two-map-vulnerability-climate-change. 

IISD. ২০২১। নিঙ্গ দিক্ন্সর দট িই নবনিক্যোগ্। ৩১ েোিুযোরী। https://www.iisd.org/articles/gender-lens-sustainable-

investing. 

ILO. ২০১৩। “পনরবহি িোক্ত িোরী।” 

দট িই উন্নযি এর েিয আন্তেণ োনত  প্রনতিোি। ২০২১। িবুে বন্ধক্ির মক্ধয নিঙ্গ নবক্বেিোক্  িমনেত  রো। 

https://www.iisd.org/system/files/2021-10/gender-considerations-green-bonds.pdf. 

আন্তেণ োনত  পনরবহি দফ্োরোম। ২০১৯। “অিণনিনত  িহক্যোনগ্তো ও উন্নযি িংস্থোর মক্ধয আন্তেণ োনত  পনরবহি দফ্োরোক্মর(ITF) 

 তৃণ   উপস্থোপিোিঃ নিঙ্গ এবং েিবোযু পনরবতণ ি।” 

ইিক্বি, িমোি, দেনভে েযো বি এবং নেনস্টিো দশিোর। ২০১৯। দিক্িগ্োক্ির মনহিোক্দর েিয, অগ্রগ্নতটি বোস্তব ন ন্তু অিম৷ 

আক্িোবযোক্রোনমটোর। https://afrobarometer.org/publications/ad305-senegalese-women-advancement-

real-uneven. 

ইিিোমী উন্নযি বযোং । ২০১৯। দদক্শর নিঙ্গ দপ্রোফ্োইি: উগ্োেো। ইিিোমী উন্নযি বযোং । 

https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2020-09/Uganda%20Gender.pdf. 

IUCN এবং WEDO. ২০১১। “অরর্য এবং নিঙ্গ।” 

IUCN. ২০২০। নিঙ্গ-নভনত্ত  িনহংিতো এবং পনরক্বশ। দফ্ব্রুযোরী ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/gender-based-violence-and-

environment#:~:text=Resource%20scarcity%2C%20conflicts%20and%20displacement,Climate%20

change%20worsens%20these%20effects. 

IUCN. ২০১৩।“পনরক্বশ এবং নিঙ্গ িূে ।” 
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দেনিংি, নে. ২০২০। “ভুনম অেণ ি  রো বো হোনরক্য দফ্িো: নিনিত  রো প্রক্যোেি দয দ োনভে-১৯-পরবতী পনরবহি স্বল্প-

আক্যর িোব-িোহোরোি আনি োি শহরগুনির মনহিোক্দর প্রক্যোেিীযতো পূরর্  ক্র িোক্ ।” 

েোই ো। ২০১৩। “দদশ নিঙ্গ দপ্রোফ্োইি: আইভনরক্ োস্ট।” 

েোই ো। ২০১৬। “দদক্শর নিক্ঙ্গর দপ্রোফ্োইিিমূহ: তোিেোনিযোর েূডোন্ত প্রনতক্বদি।” 

 োেিো নগ্নিক্গ্ ও অিযোিয। ২০০৯। “দকু্যণোগ্  মোক্ত নিক্ঙ্গর মূিধোরো: দ ি এবং ন ভোক্ব? দকু্যণোগ্ প্রনতক্রোধ ও বযবস্থোপিো।” 

 োেিো নগ্নিক্গ্ ও অিযোিয। ২০১৪। “নিনমণত পনরক্বক্শ দকু্যণোগ্ ঝুুঁ ন  হ্রোি  ক্র নিঙ্গ দনৃষ্টক্ োর্ক্  এ ীভূত  রোর মোধযক্ম 

মনহিোক্দর দবুণিতো দমো োক্বিো  রো।” 

 ক্বোনেযো রোেয। ২০১৯।  ক্বোনেযোর দস্বেোক্িবীক্দর েোতীয পযণোক্িোেিো ২০১৯। েোনতিংঘ। 

িোও িোরী ইউনিযি। ২০১৯। “িোরীক্দর েতুিণ নবশ্ব িক্িিক্ির পুঁনেশতম বোনষণ ী এবং দবইনেং এর দঘোষর্ো ও প্ল্যোটফ্রম 

(BPfA+২৫) গ্রহর্।”  

নিিহ, িগুক্যি নি। ২০২১। নভক্যতিোক্ম নিঙ্গ িমতো এবং েিবোযু পনরবতণ ক্ির অবস্থো। UNEP, UN Women এবং SIDA। 

দমোগ্নিযো, মযোগ্িোি, ন ম এি আক্ি েোেোর, নিিভো িোরিি, অযোি (নগ্গ্োর)-দর, গ্যোনর নগ্রিহোিঘ, দফ্োিোি িোমমোভং, 

মোনিিোইনিপ দিফ্োভোি এবং নপটোর দ ি। ২০২০। “ ৃনষ উত্তরক্র্র দক্ষক্ি নিঙ্গগ্ত ভূনম ো: িোও PDR-এ নিম্নভূনমক্ত 

ধোি েোক্ষর এ টি অধযযি।” স্থোনযত্ব ১২ (১৩): ৫৪০৩। 

MWCA। ২০১৮ "মনহিো ও নশশু নবষয  মন্ত্রর্োিয - অধযোয ৭।" 

https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/5e31763f_f5b2_4ecb_bf9a_e

dc8609d2f3f/G-1_06_30_Women_English.pdf. 

দিিনবত-আহক্মদ ও অিযোিয। ২০১৫। “পনরেযণোক্  দশৃযমোি  রো: নবিো পোনরশ্রোনমক্  পনরেযণো  রোর  োক্ের িীনত পনরবতণ ক্ির 

গ্ল্পক্  প্রভোনবত  রো', প্রভোব, নিঙ্গ, ক্ষমতো এবং দযৌি  মণিূেীর গ্ল্প।” 

িগুক্যি, হুওং িু। ২০১৯। “প্রো ৃনত  দকু্যণোক্গ্র িময নিঙ্গগ্ত দবুণিতো: নফ্নিপোইক্ি িুপোর টোইফু্ি হোইযোক্ির পক্র পুরুষ–

দিক্ -মনহিো িনহংিতো।” মনহিোক্দর নবরুক্দ্ধ িনহংিতো ২৫ (৪): ৪২১-৪৪০। 

নিক্িো এ এবং ফ্োিণোক্ন্দি নি. ২০২১। “ব্রোনেক্ির ২০৩০  মণিূেী হোরোক্িোর ঝুুঁ ন ।”  

https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/the-risk-of-losing-the-2030-agenda-in-brazil/. 

https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/the-risk-of-losing-the-2030-agenda-in-brazil/. 

OECD।২০১৪। “িোমোনে  প্রনতিোি এবং নিক্ঙ্গর িূে : িংক্েষি প্রনতক্বদি ।” https://www.oecd.org/dev/development-

gender/BrochureSIGI2015-web.pdf. 
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OHCHR. ২০২২। িোরীর প্রনত ববষময দরূী রর্ িংেোন্ত  নমটি আইভনরক্ োদস্ট িোরীক্দর অবস্থো পযণোক্িোেিো  ক্র িোক্ । মোেণ  

২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24805&LangID=E. 

উেুি ির োরী অংশীদোনরত্ব। ২০১৮। ব্রোনেক্ি িোরীহতযো িম্পক্ ণ  উেুি উপোত্ত। 

https://www.opengovpartnership.org/stories/open-data-about-femicide-in-brazil/.  

অরক্ি -দেটোর, ইভোি। ২০১৮। " ক্বোনেযোয প্রোনন্ত  িোরীক্দর িোহোযয  রো।" ১২ অক্টোবর। ৮ মোেণ , ২০২২ এ প্রক্বশ রো 

হক্যক্ে। https://borgenproject.org/tag/gender-equality-in-cambodia/. 

নপ. নেস্টেোিিি ও অিযোিয। ২০১৯। “বক্ির পটভুনম োযনিঙ্গ বযবধোক্ির নবষক্য পদক্ক্ষপ দিওযো।” 

ফ্ংিুেো, িোমক্ফ্ং, নঘিিোইি িযোক্ঙ্গিিোগ্, দতে রোম েোট, দিংেোি দ ৌন্নোভং, মনরযম এ িোি এবং নে ণ  আর এনিং । ২০২০ 

“িোও PDR-এ ন ক্শোর-ন ক্শোরীক্দর মক্ধয দযৌি ও প্রেিি স্বোস্থযক্  প্রভোনবত  রোর  োরর্িমূহ।” ববনশ্ব  স্বোস্থয 

 োযণেম ১৩। 

দরইিফ্ক্রস্ট দেোট। ২০২০। িোরীরো হি পনরক্বশগ্ত নস্থনতস্থোপ তোর েোনব োঠি। দফ্ব্রুযোরী ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://www.rainforest-alliance.org/insights/women-are-the-key-to-environmental-resilience/. 

ইক্ন্দোক্িনশযো প্রেোতন্ত্র। ২০২১। ইক্ন্দোক্িনশযোর দস্বেোক্িবীক্দর েোতীয পযণোক্িোেিো (VNR) ২০২১। ইক্ন্দোক্িনশযো প্রেোতন্ত্র। 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/280892021_VNR_Report_Indonesia.pdf. 

উগ্োেো প্রেোতন্ত্র। ২০২০। দট িই উন্নযক্ির েিয ২০৩০ এক্েেো বোস্তবোযক্ির নবষক্য দস্বেোক্িবীক্দর েোতীয পযণোক্িোেিোর 

প্রনতক্বদি।  োম্পোিো: উগ্োেো প্রেোতন্ত্র। 

দরক্যি, দিনিযো এম, দেোি রোমি অযোিবোটণ , অক্ব্র নে তোবুগ্ো, আরন ি এ আরক্বোক্িদো, েোিো দলোর নভেমোিি এবং  োক্িণোি 

নি  োবোক্যক্রো। ২০১৯। দট িই উন্নযদির িক্ক্ষয নফ্নিপোইক্ির দস্বেোক্িবী েোতীয পযণোক্িোেিো। কুইেি নিটি: 

নফ্নিপোইক্ির  উন্নযি গ্ক্বষর্ো প্রনতিোি। 

এি. হুক্যর ও অিযোিয। ২০২১। “িম্প্রিোরক্ির িুক্যোগ্: নিঙ্গ এবং িোমোনে ভোক্ব অন্তভুণ নিমুি  েিবোযু িহিশীি  ৃনষর েিয 

এ টি  োেোক্মো।” 

এি. দ োক্টক্গ্োদো। ২০১১। “দকু্যণোগ্ বযবস্থোপিো িীনতক্ত নিঙ্গক্  মূিধোরোয আিো: এনশযো-প্রশোন্ত মহোিোগ্রীয অঞ্চক্ির মূি িমিযো 

এবং েযোক্িঞ্জ।” 

িমীর, দিহোি। ২০১৮। “নিঙ্গ ববষময: এ টি অবযোহত িং ট।” দেইনি নিউে ইনেপ্ট। 

https://dailynewsegypt.com/2018/05/31/gender-inequality-a-continuing-crisis/. 

িেোিণ, দ । ২০১৯। “গ্নতশীি িোতটি এ টি েোগ্রক্র্র দ্বোরপ্রোক্ন্ত আক্ে।” 
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দিোিিণ, দ ম, দরোে বযোক্েি, দলোক্রি P.B েইুযোিণ এবং দ ম দ ওনিেো ২০১৯।  ক্বোনেযোয িোরীর ক্ষমতোযি। িম দপি: 

 ক্বোনেযোর িংিদীয প্রনতিোি। 

স্টযোনস্টো। ২০২১। তোিেোনিযোয ২০১৬ দিক্  ২০২১ পযণন্ত নিঙ্গ ববষময িূে । মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://www.statista.com/statistics/1220574/gender-gap-index-in-

tanzania/#:~:text=The%20gender%20gap%20index%20score,countries%20in%20Sub%2DSaharan

%20Africa. 

টোক্ োনি। ২০১২। “িগ্রোযর্ এবং উদীযমোি েিিংিযো িংেোন্ত নবষক্যর  োযণপি ৭। িগ্রোযর্, নিঙ্গ এবং শহক্রর দোনরদ্র্যতো: 

শহক্রর মক্ধয দবতিনভনত্ত   োে এবং দবতিনবহীি পনরেযণোর  োে।” 

িংযুি গ্িপ্রেোতোনন্ত্র  তোঞ্জোনিযো। ২০০৫। “নিক্ঙ্গর েিয েোতীয দ ৌশি।” 

UGBS. ২০১৯। উগ্োেোর নিঙ্গ িমিযো: এ টি নিঙ্গ নভনত্ত  িনহংিতো, িম্পক্দর মোনি োিো এবং  মণিংস্থোক্ির নবক্েষর্। 

UGBS.  https://www.ubos.org/wp-

content/uploads/publications/03_2019UBOS_Gender_Issues_Report_2019.pdf. 

েোনতিংঘ। ২০১৯। ‘িোরী দিতৃত্বোধীি েিবোযু িহিশীি  ৃনষ োে’ মক্েি (WCRF)। দফ্ব্রুযোরী ২০২২ এ প্রক্বশ  রো 

হক্যক্ে। https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=31017. 

েোনতিংঘ। ২০১৯. “২০১৯ এর রুযোেোর দস্বেোক্িবী েোতীয পযণোক্িোেিোর প্রনতক্বদি ।” 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23432Rwanda_2019_VNR_Final_Draft__

_17_06_2019.pdf. 

UNWOMEN  ২০২০। “দদক্শর তিয পি: নফ্নিপোইি।” ০৯ মোেণ , ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://data.unwomen.org/country/philippines. 

UNWOMEN  n.d দিক্িগ্োি। https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/west-and-central-africa/senegal. 

UNDP ২০১৮। নিঙ্গ িমতো দ ৌশি: ইউএিনেনপ রুযোেো (২০১৯ – ২০২২)। ন গ্োনি: ইউএিনেনপ । 

ইউএিনেনপ । ২০১৯। নিক্ঙ্গর প্রনতনেযো িূে : নিঙ্গ এবং  এিনেনি পনর ল্পিো এবং বোস্তবোযি।  

https://www.ndcs.undp.org/content/ndc-support-programme/en/home/impact-and-

learning/library/gender-responsive-indicators-gender-and-ndc-planning-for-implementation.html. 

UNDP ২০২০। “মোিব উন্নযি প্রনতক্বদি ২০২০- তোিেোনিযো ।”  

UNDP ২০২০। “মোিব উন্নযি প্রনতক্বদি ২০২০ – নভক্যতিোম ।” 

UNDP ২০২০। মোিব উন্নযি প্রনতক্বদি ২০২০। UNDP https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-

Profiles/UGA.pdf. 
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UNDP ২০২০। মোিব উন্নযি প্রনতক্বদি ২০২০। UNDP https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-

Profiles/SEN.pdf. 

UNDP ২০২০।“ মোিব উন্নযি নববরি ২০২০: ব্রোনেি ।” https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-

Profiles/BRA.pdf. 

UNDP ২০২০। মোিব উন্নযি নববরি ২০২০:  ক্বোনেযো। https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-

Profiles/KHM.pdf, UNDP 

UNDP ২০২০। মোিব উন্নযি নববরি ২০২০: আইভনরক্ োস্ট । https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-

Profiles/CIV.pdf, UNDP 

UNDP ২০২০। মোিব উন্নযি প্রনতক্বদি ২০২০: দ নিযো। https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-

Profiles/KEN.pdf, দ নিযো: ইউএিনেনপ । 

UNDP ২০২০। মোিব উন্নযি প্রনতক্বদি ২০২০: িোও গ্র্তোনন্ত্র  প্রেোতন্ত্র। ইউএিনেনপ । 

UNDP ২০২০। মোিব উন্নযক্ির প্রনতক্বদি ২০২০: দনক্ষর্ আনি ো। https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-

Profiles/ZAF.pdf, দনক্ষর্ আনি ো: ইউএিনেনপ । 

UNDP  ২০২০। “মোিব উন্নযি প্রনতক্বদি২০২০: নিনিদোদ এে দটোবোক্গ্ো।” 

https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/TTO.pdf. 

UNDP  ২০২০। “মোিব উন্নযি প্রনতক্বদি: বোংিোক্দশ।” https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-

Profiles/BGD.pdf.  

UNDP  ২০২০। “মরক্কোর মোিব উন্নযি প্রনতক্বদি।” 

ইউএিইনপ । ২০২০। মনহিোক্দর েিয নিরোপদ পনরবহক্ির ধরদির এ মোি অিণ হক্ত পোক্র  ভোি  োক্িনটনভটি। দফ্ব্রুযোনর। 

েোিুযোরী ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। https://www.unep.org/news-and-stories/story/safe-transport-

modes-women-can-only-mean-better-connectivity. 

ইউক্িক্েো । ২০২২। “ ক্বোনেযো - নিঙ্গ িূে  - নিঙ্গ িমতোর ধোরর্ো।” ৮ মোেণ , ২০২২-এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://en.unesco.org/creativity/cambodia-gender-indicator-perception-gender-equality. 

ইউএিএফ্নপএ । ২০২১। “নফ্নিপোইক্িঅরনক্ষত মনহিো এবং দমক্যক্দর উপর দ োনভে -১৯ মহোমোরীর নিঙ্গ এবং অন্তভুণ নির 

মূিযোযি।” ২১ মোেণ । ০৯ মোেণ , ২০২১ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gender_report_v09.pdf. 
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— ২০২২। “মোিবোনধ োর এবং নিক্ঙ্গর িমতো:  ক্বোনেযো।” ৮ মোেণ ,২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://cambodia.unfpa.org/en/node/15236.  

েোনতিংঘ। ২০২০। “নিমূণ রর্  িক্ভিশি।” https://www.ecoi.net/en/file/local/২০২৬৫৮৫/N২০০৬২১২.pdf, 

পোন স্তোি। 

িংযুি প্রেোতোনন্ত্র  তোঞ্জোনিযো। ২০১৯। “২০১৯ এর দস্বেোক্িবী েোতীয পযণোক্িোেিো।” 

ইউএি উইক্মি ২০২১। "পনিম ও মধয আনি োর মক্ধয েিবোযু িহিশীি  ৃনষ  োক্ের মোধযক্ম িোরীর ক্ষমতোযি।” 

ইউএিএইে। ২০২০। “নিঙ্গ নবক্েষর্ এবং মূিযোযি  রো ইউএিএইে/নমশক্রর েূডোন্ত প্রনতক্বদি।”  

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00X46M.pdf. 

ইউএিএইে। ২০১৮। “ইউএিএইে/মরক্কোর নিঙ্গ নবক্েষর্।” 

নভক্যতিোম। ২০১৮। “২০১৮ এর দস্বেোক্িবী েোতীয পযণোক্িোেিো।” হো দিোই। 

ভংক্ে, নভক্যংিোক্িোি,  ংমোনি েোক্িউিভং, েো ণ  আর এনিং , দেো েোরহোম, এবং ভযোিফ্যোিম নিেোরুি।২০২০। “িোও 

PDR-এ ন ক্শোর-ন ক্শোরীক্দর মক্ধয গ্ভণ পোক্তর নবষক্য জ্ঞোি এবং মক্িোভোব।” দলোবোি দহিি এ শি ১৩ (২)। 

উইন নপনেযো। ২০২২। ব্রোনেক্ি গ্ভণ পোত। মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Brazil. 

নবশ্ব বযোং । ২০২১। পনরবহক্ি নিঙ্গ িমতোর নবষক্য জ্ঞোক্ির বযোবধোি ঘুেোক্িো। েোিুযোরী ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://blogs.worldbank.org/transport/filling-knowledge-gaps-gender-equality-transportation. 

— ২০২২। িোরী, বযবিো এবং আইি:  ক্বোনেযো। মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2022/snapshots/Cambodia.pdf. 

— ২০২২। িোরী, বযবিো এবং আইি: আইভনরক্ োস্ট। মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2022/snapshots/Cote-divoire.pdf. 

— ২০২২। িোরী, বযবিো এবং আইি: নমশর। মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/egypt-arab-rep/2022. 

— ২০২২। িোরী, বযবিো এবং আইি: িোও নপনেআর। মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2022/snapshots/Lao-pdr.pdf. 

— ২০২২। িোরী, বযবিো এবং আইি: নফ্নিপোইি। মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2022/snapshots/Philippines.pdf. 
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— ২০২২। িোরী, বযবিো এবং আইি: রুযোেো। মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/rwanda/2022. 

— ২০২২। িোরী, বযবিো এবং আইি: দিক্িগ্োি। মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/senegal/2022. 

— ২০২২। িোরী, বযবিো এবং আইি: দনক্ষর্ আনি ো। মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/south-africa/2022. 

— ২০২২। িোরী, বযবিো এবং আইি: তোিেোনিযো। মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/tanzania/2022. 

— ২০২২। িোরী, বযবিো এবং আইি: নভক্যতিোম। মোেণ  ২০২২ এ প্রক্বশ  রো হক্যক্ে। 

https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/vietnam/2022. 

নবশ্ব অিণনিনত  দফ্োরোম। ২০২১। নবশ্ববযোপী নিঙ্গ ববষময প্রনতক্বদি । 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf, Cologny/Geneva: WEF. 

নবশ্ব অিণনিনত  দফ্োরোম। ২০২১। নবশ্ববযোপী নিক্ঙ্গর প্রনতক্বদি ২০২১. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf, দেক্িভো: WEF. 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf,  

নবশ্ব অিণনিনত  দফ্োরোম। ২০২১। “নবশ্ব অিণনিনত  দফ্োরোক্মর নবশ্ববযোপী নিক্ঙ্গর ববষময প্রনতক্বদি - দনক্ষর্ আনি ো।” 

https://www3.weforum.org/docs/wef_gggr_2021.pdf, দনক্ষর্ আনি ো।  

ইনিপো, দেোক্িফ্োইি, িোরো গ্যোনব্রক্যিিি এবং অযোক্ি দেক্িণ । ২০১৯. “েিবোযু পনরবতণ ক্ির অনভক্যোেি এবং নিঙ্গ ববষময: 

গ্রোমীর্ নভক্যতিোম দিক্  িূক্ষ্মদনৃষ্ট।” িোক্স্টইিোনবনিটি ১১ (১০): ২৮০৫। 

 

 

 


