
িবজেয়র ৫০ বছর
সামািজক অজর্ত ন ও বঞ্চনার গল্প 



 পরাধীনতা থেক মিুক্ত  

কু্ষধা, দাির্য, শাষণ এবং বষম্য থেক মিুক্ত

 পিশ্চিেমর শাসক শ্রিণ দ্বারা পূবর্ত পািকস্তােনর মানেুষর উপর শাষণ

দটুি পৃথক এবং স্বতন্ত্রি অথর্তনীিত

গণতািন্ত্রিক, সমদৃ্ধি ও ধমর্ত িনরেপক্ষ বাংলােদশ

স্বাধীনতার জন্য দীঘর্ত নয় মােসর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধি



বাংলােদশ: সাফল্য গাঁথা

স্বাধীনতা পরবতর্তী:                            
১৯৭২-১৯৭৯ সাল পযর্তন্ত িজিডিপ ৪% হাের বিৃদ্ধি পায়,                                       
ক্ষিতগ্রস্থি হয় বন্যা ও দিুভর্ত েক্ষ

সামিগ্রক ভােব খােদ্য স্বয়ংসম্পূণর্ততা অজর্ত ন কের 

প্রত্যািশত গড় আয়ু ৪০ এর থেক বেড় দাঁিড়েয়েছ ৭২ বছর বয়েস

গত দইু দশেক সাক্ষরতার হার ২৯.২৩% থেক বেড় হেয়েছ ৭৪.৭০%

 ২০২৪ সােলর মেধ্য স্বেল্পান্নত দশ থেক উন্নীত হেয় উন্নয়নশীল দশ িহেসেব স্বীকৃিত পেত যােচ্ছ

বতর্ত মােন অথর্তনীিত: 
গত দশেক বািষর্তক িজিডিপ বিৃদ্ধির হার িছল ৭%



বষম্যেক চ্যােলঞ্জ  (Challenging Injustice)

“Persistence of poverty and growth in inequality derive from the unjust nature of social 
order which effectively excludes the resource poor from equitable opportunities for 
participating in the development process."    - ড. রহমান সাবহান

  ড. সাবহান ৪টি ক্ষেত্র কাঠােমাগত বষম্য িনেয় কথা বেলন

 সম্পদ মািলকানার 
অসম সুেযাগ

বাজাের অসম 
অংশগ্রহণ

মানব উন্নয়েন 
সমান সুেযাগ না 

পাওয়া

ন্যায়হীন শাসন

সূত্র: Challenging the Injustice of Poverty: Agendas for Inclusive 
Development in South Asia by Prof. Rehman Sobhan



যসকল পিরিস্থিিত মানষুেক মলূধারার সমাজ থেক প্রািন্তক কের তােল

বাসস্থিান

প্রত্যন্ত ও উপকূলীয় অঞ্চল, চর 
এবং হাওর, পাহাড়, শহেরর বিস্ত

সামািজক-সাংসৃ্কিতক উপাদান

জাত, িলঙ্গ, ধমর্ত, ভাষা

ব্যিক্তগত বিশষ্ট্য

প্রিতবন্ধকতা ও িবেশষ 
চািহদা

সূত্র: মানজরু আহেমদ । দ্যা ডইিল স্টার

https://www.thedailystar.net/author/manzoor-ahmed


 দাির্য ও অসমতা
● ২০১৬ সােল জাতীয় িগিন সহগ ০.৩৬ (১৯৬৩) থেক ০.৪৮২ হেয়েছ। (িবিবএস)

● শীষর্ত ৫% ধনী পিরবােরর আয় দেশর মাট আেয়র ২৮%, যখােন িনেচর ৫% পায় ০.২৩%

● িবেকন্দ্রীকরেণর অভােব আেয়র ক্ষেত্র আঞ্চিলক বষম্য তির হেচ্ছ

● এিশয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চেল ন্ূযনতম মজিুর প্রদানকারী দশগুেলার মেধ্য বাংলােদশ 
সবর্তিনেম্ন অবস্থিান করেছ  (আন্তজর্ত ািতক শ্রম সংস্থিা)



িলঙ্গ িভিত্তিক বষম্য
বাংলােদেশর ৭০% এরও বিশ িববািহত নারী তােদর স্বামীর দ্বারা িনযর্তাতেনর িশকার হন

তােদর মেধ্য অেধর্তকই শারীিরক িনযর্তাতেনর কথা জািনেয়েছন 

পুরুষ িকংবা তৃতীয় িলেঙ্গর মানেুষর উপর িলঙ্গিভিত্তিক সিহংসতা িবষয়ক কােনা আইিন অবকাঠােমা নই

● ৮১% পুরুেষর তুলনায় কবল ৩৬% কমর্তক্ষম নারী শ্রম বাজাের িনেয়ািজত

● দিরতম কায়ান্টাইেলর িশক্ষা গ্রহেণর হার (মাধ্যিমেকর চেয় বিশ) কবল ১.১%

● ৫৯% মেয়র ১৮ বছর বয়েসর পূেবর্তই িবেয় হয়, যা এিশয়া-প্যািসিফেক সেবর্তাচ্চ

সূত্র: BBS 2015; UNFPA



 আিদবাসী সমােজর অবস্থিা 
● বাংলােদেশ ৫০ টিরও বিশ কু্ষ নেৃগাষ্ঠী রেয়েছ িকন্তু রাষ্ট্র তােদর "আিদবাসী" িহেসেব স্বীকৃিত দয় না 

● আিদবাসী জনেগাষ্ঠীর অথর্তৈনিতক, রাজৈনিতক, ভূিমর মািলকানা অিধকার সম্পিকর্ত ত প্রধান সমস্যাগুেলা অবেহিলত রেয় যায়

● িনম্ন অঞ্চেলর আিদবাসীেদর মেধ্য দািরে্যর হার প্রায় ৮০% এবং পাবর্তত্য চট্টগ্রাম অঞ্চেল ৬৫%, যখােন জাতীয় গড় ২০.৫% 

● দ্বন্দ্ব, জিম দখল, জলবায়ু পিরবতর্ত ন এবং িবিভন্ন উন্নয়ন হস্তেক্ষেপর কারেণ িনজ সম্পিত্তি থেক উেচ্ছেদর হার ক্রমবধর্তমান

সূত্র: ILO; BIDS



   প্রিতবন্ধীর প্রিত অবেহলা

● যসকল পিরবাের প্রিতবন্ধী ব্যিক্ত রেয়েছ সসকল পিরবাের দািরে্যর হার বিশ লক্ষণীয়

● কমর্তসংস্থিােনর অভাব

● আিথর্তকভােব অসচ্ছল প্রিতবন্ধী ব্যিক্তেদর জন্য ৬০০ টাকা অনদুােনর ব্যবস্থিা রেয়েছ যা মাথািপছু িজিডিপর ৫.৫%

● প্রিতবন্ধী িশশুেদর িশক্ষার সুেযাগ বাংলােদেশ খুব সীিমত 

● দবুর্তল পুনবর্তাসন কাঠােমা, িবেশষত কিমউিনটি স্তের

● পিরবহন ব্যবস্থিা প্রিতবন্ধী-বান্ধব নয়



   প্রিতবন্ধীর প্রিত অবেহলা

বাংলােদেশ প্রিতবন্ধীেত্বের ব্যয়

প্রিতটি প্রিতবন্ধী ব্যিক্তর জন্য বছের ১৪৮ মািকর্ত ন ডলার

(সূত্র: Economic Costs of Disability in Bangladesh; জলুিফকার আলী)



অসম উন্নয়ন

অসমতার িকছু উদহারণ: 

● অসম চাকিরর সুেযাগ 

● স্বাস্থি্য, িবশুদ্ধি পািন এবং স্যািনেটশেনর মেতা িবষেয় অসম সুেযাগ

● িশক্ষার বষম্য

● ভূিমহীনতা

অথর্তৈনিতক সমস্যা এবং সামািজক ও রাজৈনিতক অিস্থিরতার িদেক পিরচািলত হওয়ার সম্ভাবনা রেয়েছ

উন্নয়েনর আকােরর িদক িদেয় পাই চাটর্ত টির আকার বাড়েছ তেব বহৃত্তির সংখ্যাগিরষ্ঠই এর অংশ হেত পারেছ না



নীিত িনধর্তারেণর সুপািরশ সমহূ

❏ সামািজক সুরক্ষা নীিতেত অিধকার-িভিত্তিক পন্থা অবলম্বন

❏ বাংলােদশ সরকার অনেুমািদত আন্তজর্ত ািতকভােব গৃহীত মানবািধকােরর মলূনীিত অনসুাের সকলেক সাংিবধািনক স্বীকৃিত 
প্রদান

❏ বাজাের প্রিতেযািগতায় টিেক থাকার জন্য িপিছেয় পড়া জনেগাষ্ঠীর সক্ষমতা বিৃদ্ধি

❏ িপিছেয় পড়া জনেগাষ্ঠীর সিম্মিলত কােজর লেক্ষ্য প্রিতষ্ঠান গঠন 

❏ মানসম্মত িশক্ষার সমান সুেযাগ কের দয়া

❏ িপিছেয় পড়া জনেগাষ্ঠীেক অন্তভুর্ত ক্ত করেত সরকারী বােজেট পিরবতর্ত ন

❏ ঋণ এবং সঞ্চয় স্ুেযাগ-সুিবধা িনিশ্চিত করার জন্য আিথর্তক নীিতর পিরবতর্ত ন



ধন্যবাদ


