
নারী উদ্যাক্তা ও অনানুষ্ঠাননক খাদের কর্ মজীবীদ্র উপর ককানিড-১৯ এর প্রিাব  

উপার্জন বন্ধ হয়ে পারিবারিক ও মানরিক 

চায়প থাকয়েও ঘুয়ি দাাঁড়ায়নাি প্রত্যে 

ককানিড-১৯ এর প্রিাদব আদের সুদ াগ হানরদেদেন কবনিরিাগ নারী উদ্যাক্তা ও অনানুষ্ঠাননক 

খাদের কর্ মজীবী নারী। ফদে এদ্র কবনিরিাগই পানরবানরক সনহিংসো, ক্রেক্ষর্ো হ্রাস, 

উদেগসহ নবনিন্ন অর্ মনননেক ও র্াননসক চ্যাদেদের র্ুদখার্ুনখ হদেন। েব ু আবার ঘুদর 

্া াঁড়াদনার প্রেযে বযক্ত কদরদেন ো াঁরা। 

“ককানিড ১৯ র্হার্ারীদে কুটির, অনে কু্ষদ্র, র্াঝানর ও কুটির-নিল্প উদ্যাক্তা এবিং অনানুষ্ঠাননক 

খাদের কর্ মজীবী নারীদ্র অবস্থা” িীর্ মক এক দ্রুে সর্ীক্ষার ফোফে প্রকাদি আদোজজে 

ব্র্যাক সিংোপ 'কাদজ ও বযবসাে ক্ষনেগ্রস্ত নারী'' অনুষ্ঠাদন এই ের্য উদে আদস। আজ 

বহৃস্পনেবার (১৭ই কসদেম্বর) এই নডজজিাে আদোচ্নার আদোজন করা হে। ব্র্যাদকর কজন্ডার 

জানিস অযান্ড ডাইিারনসটি কপ্রাগ্রাদর্র উদ্যাদগ অযাডদিাদকনস ফর কসািযাে কচ্ে কপ্রাগ্রার্ 

এই সর্ীক্ষাটি পনরচ্ােনা কদর।   

ব্র্যাদকর পনরচ্ােক নবনীো কচ্ৌধুরীর সঞ্চােনাে এই নব্র্নফিংদে প্রধান অনেনর্ নেদেন শ্রর্ ও 

কর্ মসিংস্থান র্ন্ত্রণােদের সনচ্ব আব্ুস সাোর্। পযাদনে বক্তা নহদসদব উপনস্থে নেদেন ইউদসপ 

বািংোদ্ি-এর কচ্োরপারসন পারনিন র্াহর্ু্, নবজদনস ইনননিদেটিি নেনডিং কডদিেপদর্ন্ট-

এর প্রধান ননব মাহী  কর্ মকেমা কফরদ্ৌস আরা কবগর্, কর্ মজীবী নারীর ননব মাহী পনরচ্ােক করাদকো 

রনফক, েরঙ্গ-এর প্রধান ননব মাহী  কর্ মকেমা ককানহনূর ইোসনর্ন, অর্ মনীনেনব্ নাজনীন 

আহদর্্, ব্র্যাদকর  ননব মাহী পনরচ্ােক আনসফ সাদেহ , ঊর্ধ্ মেন পনরচ্ােক িাদর্রান 

আদব্।  সর্ীক্ষার ফোফে উপস্থাপন কদরন ব্র্যাদকর ঊর্ধ্ মেন পনরচ্ােক ককএএর্ কর্াদি ম্ ।  

িমীক্ষাে দদখা দেয়ে, ককানিড-১৯ এর কারদণ উদ্যাক্তাদ্র ৬৫ িোিংদিরই ককাদনা 

উপাজমন কনই। এ র্হার্ানরর সিংক্রর্ণ কেকাদে সরকার কঘানর্ে েুটি ও নবনিন্ন নসদ্ধান্ত 

আদরাদপর ফদে গে কফব্রুোনর কর্দক জনু র্াস প মন্ত অনানুষ্ঠাননক খাদে কর্ মরে নারীদ্র 

৫৮ িোিংিই কাদজর সুদ াগ হানরদেদেন। উদ্যাক্তাদ্র ৬৭ িাগ আে কদর্ 

কগদে,  অনানুষ্ঠাননক খাদে কর্ মজীবীদ্র আে কদর্দে ৬৬ িাগ। এর ফদে ৯০ িাগ নারী 

উদ্যাক্তা এবিং ৮৪ িাগ অনানুষ্ঠাননক খাদের কর্ মজীবী নারী সার্াজজক, অর্ মনননেক ও 

র্াননসক চ্যাদেদের র্ুদখার্ুনখ হদেন।  

গে ৮ই জেুাই কর্দক ২৪কি জেুাই ক্দির ২৮ কজোর ১৭৪টি উপদজোে জনরপটি পনরচ্ানেে 

হে। কর্াি ১ হাজার ৫৮৯ জন নারী এদে অিংি কনন,  ার র্দধয ৫৮৯ জন উদ্যাক্তা এবিং ১ 

হাজার জন কর্ী। অিংিগ্রহণকারীদ্র ৩২ িাগ হদেন গ্রার্ীণ নারী, বানক ৬৮ িাগ 

িহরাঞ্চদের।    

সর্ীক্ষাে উদে আদস- এই ্ুদ মাগকাদে উদ্যাক্তাদ্র ৩৩ িোিংিই োদ্র বযবসাে উদ্যাগ 

বন্ধ কদর ন্দে বাধয হদেদেন, ৪১ িাগ উদ্যাক্তা কর্ীদ্র কর্ মনবরনেদে (কে অফ) 

পাটেদেদেন। ৮৬ িোিংি উদ্যাক্তা জাননদেদেন, বযবসানেক সিংকিগুদোর সদঙ্গ র্াননদে ননদে 

ো াঁরা ককাদনা বযবস্থাই ননদে পাদরননন। কর্ মজীবী নারীদ্র ৩৯ িোিংি বদেদেন-টিদক র্াকার 

জনয আত্মীেস্বজন ও শুিাকাঙ্ক্ষীদ্র কাে কর্দক ো াঁদ্র ঋণ ননদে হদেদে। 



র্হার্ানরর এই সর্েিাদে পনরবার কর্দকই নানা সর্সযার র্ুদখার্ুনখ হওোর কর্া বদেদেন ৪৬ 

িাগ উদ্যাক্তা আর ৭২ িাগ কর্ মজীবী নারী,  াদ্র কবনিরিাগই েীব্র্ র্াননসক চ্াদপ িুদগদেন 

বদে জানান।    

এদে ক্খা কগদে, কফব্রুোনর কর্দক জনু প মন্ত উদ্যাক্তাদ্র বযবসাদে র্ার্ানপেু গদড়  কোকসান 

হদেদে ২ োখ ৮৯ হাজার ৬০৫ িাকা।  

বযবসাে উদ্যাগগুদোর জনয সরকাদরর প্রদণা্না পযাদকজ এই উদ্যাক্তাদ্র কক্ষদে কা মে 

বযর্ ম হদেদে। এদ্র র্াে ২৯ িোিংি এই প্রদণা্নার খবর জানদেন। কবনিরিাগ উদ্যাক্তাই 

োদ্র বযবসাদের জনয এনজজওগুদোর ঋণ সহােোদকই কবদে ননদেদেন। 

অনানুষ্ঠাননক খাদের কর্ মজীবীদ্র জনয সার্াজজক ননরাপত্তা কসবাও অপ্রেুে বদে জানা 

কগদে।  কফব্রুোরী কর্দক জনু প মন্ত  ারা উপাজমনহীন নেদেন, োদ্র র্দধয গ্রার্ এোকার ৭২ 

িাগ এবিং িহদরর ৪৯ িাগ বদেদেন- সরকার,  এনজজও বা কবসরকানর ককাদনা খাে কর্দকই 

োরা ককাদনারকর্  সহােো পাননন। 

এই সর্ীক্ষার উদেখদ াগয ফোফে হদে, এেসব সর্সযার পদরও এই নারী উদ্যাক্তা 

ও  কর্ মজীবীরা আবার ঘুদর ্া াঁড়াদনার প্রেযে বযক্ত কদরদেন। এজদনয ৮৩ িোিংি কর্ মজীবী 

নারী আনর্ মক সহােো চ্ান আর ৭৯ িোিংি উদ্যাক্তা সহজ িদেম ও অল্প সুদ্ ঋণ কপদে চ্ান। 

এর পািাপানি ্ক্ষো উন্নেন প্রনিক্ষণও চ্ান কবনিরিাগ উত্তর্াো।আিার কর্া হদে, র্াে ১ 

িোিংি োদ্র আদগর কাজ ও বযবসা উদ্যাগ কেদড় ক্ওোর কর্া িাবদেন। . 

আয়োর্য়ন বক্তািা যা বেয়েনঃ 

শ্রর্ ও কর্ মসিংস্থান র্ন্ত্রণােদের সনচ্ব আব্ুস সাোর্ বদেন, “সরকাদরর পনরকল্পনা গ্রহদণও 

ককৌিেগে  পনরবেমন আসদে। কৃনর্, নিল্পসহ নবনিন্ন কক্ষদে নবিাে প্রদণা্না ক্ওো হদে। 

কর্ মসিংস্থান বযািংকসহ আরও নকেু  বযািংক ঋণ্ান করদে। আিা কনর, নডদসম্বদরর র্দধযই এই 

অিাদবর নচ্েিা পােদি  াদব। আর্রা আবার উদে ্া াঁড়াব।“ 

অর্ মনীনেনব্ নাজনীন আহদর্্ বদেন, “কুটিরনিল্প ও অনে কু্ষদ্র বযবসা উদ্যাক্তা এবিং 

কর্ীদ্র এই গদবর্ণাে আো্া গুরুত্ব ক্ওো হদেদে -এিা খুবই গুরুত্বপূণ ম। বািংোদ্দি 

সার্নগ্রকিাদব খানাজনরপ করা হদে কু্ষদ্র উদ্যাক্তা এবিং অনানুষ্ঠাননক খাদের শ্রনর্কদ্র 

োনেকাসহ প্রনেটি কক্ষদেই প্রকৃে নচ্ে পাওো ক ে। এখন প্রদোজদন এনজজওর র্াধযদর্ এদ্র 

প্রদণা্না নবেরণ করার উদ্যাগ ননদে এ সর্সযা কর্াকাদবো সহজ হদব।“ 

ব্র্যাদকর  ননব মাহী পনরচ্ােক  আনসফ সাদেহ বদেন, “আর্রা  ন্ গে চ্ার পাাঁচ্র্াদস ক্খা ক্ওো 

সঙ্কিগুদো কাটিদে উোর সিংকল্প ননই, ক র্ন-  র্াসর্দে  র্াস্থাদন সহােো কপৌৌঁোদনা, নারীর 

প্রনে সনহিংসো ও সু্কেনিক্ষার্ীদ্র ঝদর পড়া করাধ করা কগদে আর্রা অবিযই অবস্থার উন্ননে 

করব। নারীর র্দো প্রানন্তক জনদগাষ্ঠী ক ন এই সিংকদি আরও প্রানন্তক না হদে পদড়ন, কসই 

েদক্ষয আর্াদ্র সরকার, সার্াজজক সিংগেন ও এনজজওদ্র একদে কাজ করদে হদব।  “ 

ব্র্যাদকর ঊর্ধ্ মেন পনরচ্ােক িাদর্রান আদব্ বদেন, “কু্ষদ্র ও র্াঝানর উদ্যাক্তা নারীরা 

বযািংদকর র্দো প্রনেষ্ঠান কর্দক সাধারণে ঋণ পান না। আর কুটির ও অনে কু্ষদ্র উদ্যাক্তারা 

কো বযািংদক ক দেই পাদরন না। এনজজওগুদোদক এ ন্দক নজর ন্দে হদব, নকন্তু োদ্রও 



অদনক সীর্াবদ্ধো আদে। সরকানর-কবসরকানর উিেন্দকই সর্নিে উদ্যাদগ এর সর্াধান 

খুাঁজদে হদব।“ 

ইউদসপ বািংোদ্ি-এর কচ্োরপারসন পারনিন র্াহর্ু্ বদেন, 'ননউ নরর্াদে টিদক  াওোর 

জদনয নারীদ্র বযবসা বযবস্থাপনাে ব্ে আনার জদনয সক্ষর্ো এবিং ্ ক্ষোর প্রনিক্ষণ ক্ওো 

্রকার। আর্াদ্র সরকাদরর পনেনসদে র্াকদেও র্াইদক্রা ইন্স্ুযদরদন্স্র সুদ াগ নাই আর্াদ্র 

ক্দি। আনর্ র্দন কনর, কদিজ এবিং র্াইদক্রা নিল্প উদ্যাদগর ননরাপত্তার জদনয র্াইদক্রা 

ইন্স্ুযদরদন্স্র সুদ াগ র্াকা খুবই জরুনর'।  

নবজদনস ইনননিদেটিি নেনডিং কডদিেপদর্ন্ট-এর প্রধান ননব মাহী  কর্ মকেমা কফরদ্ৌস আরা 

কবগর্ বদেন, "এরকর্ বড় সিংখযাে সুননন ম্ষ্ট কসক্টর ধদর নবদির্িাদব কদিজ ও র্াইদক্রা নিল্প 

উদ্যাক্তাদ্রও অন্তিুমক্ত কদর  ককানিদডর সর্ে আর ককান গদবর্ণা হদেদে বদে র্দন হে না। 

নানারকর্ বাধা কো আদেই, েদব, আর্রা নবদির্িাদব কুটির ও অনে কু্ষদ্র এবিং কু্ষদ্র 

উদ্যাক্তাদ্র জদনয ককান ককােযািারাে োড়া ঋণ সুনবধার বযবস্থা করার পরার্ি ম ননদে আর্রা 

প্রধানর্ন্ত্রীর কা মােদে আর্াদ্র ক  ১৩ জন সনচ্দবর সদঙ্গ আন্তঃ র্ন্ত্রণােে পরার্ি ম সিা করার 

সুদ াগ হে, কসখাদনও কর্া বেব। আর্রা র্দন কনর, ঋণ ক্ওোর নবনধর্াোও কুটির, অনে কু্ষদ্র 

ও কু্ষদ্র উদ্যাক্তাদ্র জদনয পনরবেমন করা ্রকার। বািংোদ্ি বযািংকও সম্প্রনে এ নবর্দে 

উদ্যাগ ননদেদে। কারণ এই খােগুদোই নকন্তু আর্াদ্র প্রাে ক্ড় ককাটি র্ানুদর্র কর্ মসিংস্থান 

কদর।"   

কর্ মজীবী নারীর ননব মাহী পনরচ্ােক করাদকো রনফক বদেন, 'অনানুষ্ঠাননক খাদের কর্ীদ্র 

সহােোে সরকানর কবসরকানর কের্ন ককান সর্নিে উদ্যাগ কচ্াদখ না পড়দেও ক্খা  াদে 

োরাই ননজ উদ্যাদগ টিদক  াওোর কচ্ষ্টা করদেন। কপিা ব্ে কদর, আদগর কচ্দে অদনক 

কর্ অদর্ মর নবননর্দে শ্রর্ ন্দে, পুটষ্টকর ককান খাবার না কখদে শুধ ুিাে ডাে কখদে আর 

বাচ্চাদ্র পড়াদেখা ক দহেু বন্ধ কসই খরচ্িাও বা াঁনচ্দে োরা টিাঁদক আদেন। োদ্র আবার 

আদগর জীবনর্াদন নফনরদে আনার জদনয সহােো ন্দে হদব।'  

েরঙ্গ-এর প্রধান ননব মাহী কর্ মকেমা ককানহনূর ইোসনর্ন বদেন, 'অদনক রপ্তাননর্ুখী বযবসাই 

আবার ঘুদর ্া াঁড়াদে শুরু কদরদে। ক র্ন পািপণয উৎপা্দকরাই সবদচ্দে বড় ক্ষনেদে 

পদড়নেদেন, নকন্তু পনরদবিবান্ধব বদে এখন নবদ্ি কর্দক এর অদনক চ্ানহ্া আসদে। েকব, 

বািংোদ্দির উৎপা্কদ্র কবনিরিাগই নবদ্দি রপ্তানন কদরন না। োদ্রদক সরকানর 

কবসরকানর উদ্যাদগ স্থানীে বাজার র্ুখাদপক্ষী না কর্দক নবদ্দির বাজাদরর সদঙ্গ সিং ুক্ত করার 

বযবস্থা কদর ন্দে হদব''।  
 


