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২২ ম, ২০১৯

বাঙািল নারী জাগরেণর অ দূত বগম রােকয়া তার অধা ী রচনায় তৎকালীন ী জািতর িবদ ার দৗড় িনণয় করেত িগেয় উে খ কেরিছেলন, ‘ ামী যখন প ৃিথবী হইেত সূয ও ন ে র দূর মােপন,
ী তখন বািলেশর ওয়ােড়র দঘ
( সলাই কিরবার জ ) মােপন।’ তার এই ম েব র ১০০ বছর পর যিদও িশ াে ে নারীর অংশ হণ অেনকাংেশ ব ৃি পেয়েছ, িক ু িব ান ও গেবষণার
জগেত নারীর পদচারণা সই তু লনায় রেয় গেছ সীিমত।
স িত বাংলােদেশর িশ ার বতমান পিরি িত স েক ব ানেবইস (বাংলােদশ িশ া ও পিরসংখ ান বু েরা) এর কািশত একিট সমী া অ যায়ী, বতমােন াথিমেক মাট ছা ছা ীর ায় ৫১ শতাংশ
ছা ী। মাধ িমক পযােয় এই হার উ ীত হেয়েছ ৫৪ শতাংশেত। অংশ হেণর পাশাপািশ এই পযােয় সফলতায়ও এিগেয় নারীরা। ২০১৮ সােল িপইিসেত অংশ হণকারী ছা ীেদর ৯৫ দশিমক ৪০
শতাংশই উ ীণ হেয়েছ িক ু ছা েদর উ ীেণর হার িছল ৯৪ দশিমক ৯৩ শতাংশ। িপইিসর পাশাপািশ জএসিস, এসএসিস ও সমমান পরী ার ফলাফল পযােলাচনায়ও একই িচ পাওয়া যায়।
২০১৯ সােলর এসএসিস পির ার ফলাফেল দখা যায় য, মেয়েদর পােশর হার ৮৩ দশিমক ২৮ শতাংশ যা ছেলেদর তু লনায় ২ দশিমক ১৫ শতাংশ বিশ।
িক ু উ মাধ িমক পযােয় এেস ছা ীেদর অংশ হেণর িচ পিরবিতত হেত
কের। এই ের ছা ীেদর অংশ হেণর হার ৪৬ দশিমক ৯৭ শতাংশ। এবং াতক ও াতেকা র পযােয় এিট কেম
িগেয় যথা েম ৪১ দশিমক ৩৯ ও ৩৬ দশিমক ০৭ শতাংশ হয়। িব িবদ ালেয়র িশ াথীর পিরসংখ ান িবে ষেণ দখা যায়, দেশর ৪২িট পাবিলক িব িবদ ালেয় মাট িশ াথীর ৩৭ দশিমক ০৯
শতাংশ নারী এবং ১০৩িট বসরকাির িব িবদ ালেয়র মাট িশ াথীর ২৭ দশিমক ৮৮ শতাংশ নারী। িক ু িশ াজীবন শেষ এই নারী িশ াথীেদর অেনেকই চা রীেত েবশ করেছন না। বাংলােদশ
বু েরা অব ািটি কস (িবিবএস) এর তথ অ যায়ী াতক স
করা নারীেদর মােঝ বকারে র হার পু েষর তু লনায় ২.৫ ন বিশ। িব ান ও গেবষণা পশায় নারীেদর উপি িত কেম যায়
সবেচেয় বিশ।
বাংলােদেশর শীষ ১০িট িব ান গেবষণা িত ােন কমরত গেবষকেদর মেধ নারী গেবষেকর হার শতকরা ২০ শতাংশ থেক ৪০ শতাংশ। এর মেধ সবেচেয় বিশ সংখ ক নারী িব ানী কমরত
আেছন আ জািতক উদরাময় গেবষণা ক , বাংলােদেশ (আইিসিডিডআরিব), ২৬৮ জন। তেব মাট নারী গেবষেকর সংখ া িহেসব করেল দখা যায়, বাংলােদেশ মাট গেবষেকর মা ১৭ শতাংশ
নারী। আবার ধু বাংলােদেশর নারীরা য এই পিরসংখ ােন িপিছেয় আেছ এমনিটও সত নয়। সারা িবে ই পু েষর তু লনায় নারী গেবষেকর হার সীিমত। বতমান িবে র মাট গেবষেকর মেধ মা
২৮ শতাংশ নারী। িক ু িব ােনর অ যা ায় নারী-পু ষ উভেয়র অংশ হণই অপিরহায। কননা একজন নারী হয়ত একজন পু েষর তু লনায় িভ ভােব কান ব ািনক সমস ার সমাধান করেত
পােরন। একই ব ািনক সমস ার একািধক সমাধান হেল সবেচেয় কাযকরী সমাধানিট েয়াগ করা যেত পাের।
িব ব াপী িব ান ও গেবষণায় নারীর এই সীিমত অংশ হেণর ধান কারণ িহেসেব উে খ করা যায় িব ান গেবষণােক পশা িহেসেব নয়ার আ েহর অভাব। বাংলােদেশ উ িশ ায় িশি ত
পু েষর তু লনায় নারীর আদশ পশা িহেসেব িবেবচনা করা হয় িশ কতা, ডা াির, ব াংিকং অথবা িবিসএসেক। তাই উ িশ া হেণর পর অিধকাংশ নারী এই অ ািধকােরর পশািটেকই অজন
করেত চায়। এছাড়া াতেকা র ও িপএইচিড ের অিধকাংশ নারীই পািরবািরক দািয় পালন ও স ান লালন-পালেন যু হেয় পেড়ন। যিট অেনক সময় িব ান গেবষণা চচায় িব ঘটায়। স িত
মািকন যু রাে র নারী িব ানীেদর উপর ইিরন চেকর করা একিট গেবষণায় দখা যায় ৪০ শতাংেশর বিশ নারী িব ানী থম স ান জ দােনর পর তােদর পশা ত াগ কেরন। িক ু স ান
জ দােনর পর যিদ তার লালন-পালেনর দািয় নারী-পু ষ উভেয় িমেল পালন করা হয় এবং ািত ািনক পযায় থেক সহেযািগতা করা হয়, তাহেল খুব সহেজই একজন নারী িব ানী তার গেবষণা
চচা অব াহত রাখেত পােরন।

https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/56499

1/4

5/23/2019

নারীরা

ােন আেছ িব

ােন নাই | মতামত

দেশর কেয়কিট শীষ ানীয় গেবষণা িত ােনর নারী িব ানীেদর সােথ এ িবষেয় কথা বেল জানা যায়, এ দেশ ভাল ছা ীেদর ছাটেবলা হেতই উৎসািহত করা হয় ডা ার বা ইি িনয়ার হেত,
িব ানী হেত নয়। গেবষণা কােজ অ া পশার তু লনায় বিশ সময় দয়া (দীঘ সময় ল ােব কাজ করা) েয়াজন হয় িবধায় অেনক সময় নারীরাও িব ান গেবষণােক পশা িহেসেব িনেত চান না।
এছাড়া নারীেদর অেনক সময় িবিভ পািরবািরক কারেণ দেশর বাইের িগেয় উ িশ া হণ ও সিমনার-কনফােরে অংশ হণ করা স ব হয় না। এসকল কারেণ নারীরা িব ান গেবষণােক পশা
িহেসেব িনেত আ হী হেয় ওেঠ না।
িব ান িশ ায় নারীর অংশ হণ ব ৃি করেত – ব ি , সমাজ এবং রা ীয় পযােয় িবিভ পদে প নয়া জ রী। নারীেদর মােঝ িব ান গেবষণােক পশা িহেসেব নয়ার আ হ তির করেত হেব। উ ত
দশ েলােত এ লে িবিভ রকম সংগঠন গেড় তালা হে । উদাহরণ প উে খ করা যায় যু রাে র ৫০০ ওেমন সাইনিট সংেঘর কথা। এ সংঘিট নারীেদর মােঝ িব ান িবষেয় আ হ তির
করার লে কাজ কের যাে । িবিভ সভা-সমােবেশর মাধ েম তারা িব ােন নারীর অবদান ও স াবনা িনেয় আেলাচনা কের এ স েক সেচতনতা ব ৃি কের। বাংলােদেশর নারীেদরও িব ান
পশায় আকৃ করেত বাংলােদশ ওেমন সাইনিট এ ােসািসেয়শেনর মত য সকল সংঘ রেয়েছ তারা এরকম পদে প িনেত পাের।
অেনক সময় াথিমক পযােয়র ছা ীেদর মােঝ িব ান িশ া িনেয় নানা রকম ভীিত কাজ কের। তাই তারা িব ান শাখার পিরবেত মানিবক বা ব বসায় শাখায় বিশ ভিত হয়। এই ভীিত দূর করেত
ু ল েলােত িবিভ রকম আকষণীয় িব ানিভি ক কমশালার আেয়াজন করা যেত পাের। কেলজ ও িব িবদ ালয় পযােয় যসব িশ াথী িব ান িশ ায় অধ য়নরত আেছ তােদরেক িব ান পশার
ভিবষ ৎ স াবনা স েক পরামশ দান করা যেত পাের। িব ােনর কান কান শাখায় নারী িব ানীর ঘাটিত রেয়েছ সিট আেলাচনা করা যেত পাের। য সকল নারী িব ানীরা প ৃিথবীর বড় বড়
আিব াের অবদান রেখেছন তােদর কথা তু েল ধরা যেত পাের। পাশাপািশ বাংলােদেশর ি র ব ািনক কমকতা তমাল লতা আিদত , ঢাকা িব িবদ ালেয়র াণরসায়ন ও অ াণ িব ান িবভােগর
অধ াপক হািসনা খান এবং আইিসিডিডআরিব’র ফরেদৗসী কাদিরর মত সফল নারী িব ানীেদর এই উেদ ােগর সােথ স ৃ করা যেত পাের। বাংলােদশ িব ান ও িশ গেবষণা পিরষদ
(িবিসএসআইআর) এ ে নতৃ িদেত পাের।
এছাড়া পিরবােরর সকেল িমেল মেয়েদর িব ান িশ ায় উ ু করেত হেব। পিরবােরর সদস েদর মােঝ িব ান িশ ায় নারীর
স েক সেচতনতা তির করেত িশ া িত ান েলা
পূণ
ভূ িমকা রাখেত পাের। িশ া িত ান েলা অিভভাবক সভার মাধ েম তােদর মেয় স ানেদর িব ান িশ ায় অংশ হেণ উ ু করেত পাের। িশ া িত ােনর পাশাপািশ িবিভ সামািজক যাগােযাগ
মাধ ম েলােতও এ স েক চারণা চালােনা যেত পাের। গেবষণা িত ান েলা নারীেদর িব ান চচায় আরও বিশ জিড়ত করেত পাের। এেত কের ভিবষ েত িব ােনর জগেত নারী িব ানীেদর
অংশ হণ ব ৃি পােব এবং নারী িব ানীেদর অবদানেক কােজ লািগেয় দশ উ ত হেত পাের। সােথ সােথ তা জাতীয় মযাদাও ব ৃি করেব।
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শারিমন আকতার গেবষণা কমকতা, বাংলােদশ ইনি িটউট অব সাশ াল িরসাচ (িবআইএসআর) া । জ ডার, অিভবাসন ও অপরাধ তার গেবষণার িবষয়।

ই-পাসেপাট জুলাই থেক অথ দয়িন বেল র াংিকং 'মূল েবাধ র ায়' ঢেক
থেক বাদ পেড়েছ ঢাকা দওয়া হল ভা েযর
িব িবদ ালয়
একাংশ

ঘের অি কাে
দ

চীনা অথায়েন িনভরতা
হেব 'বড় ভল': বনিকন

কখনও জাপা কিরিন,
সামিরক সরকাের িছলাম:
মুিহত

একেনেক উঠেছ
পরমাণু ক

পপুর হ ােলা

ামী- ী
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