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The present study on Estimating Women’s Contribution to the Economy: the Case of Bangladesh conducted 
by the Centre for Policy Dialogue (CPD), estimates women’s unaccounted work in monetary terms and 
compares with the gross domestic product (GDP) of the country. The study is based on a comprehensive 
survey of 13,640 individuals aged 15 years and above. Of these 8,320 are female and 5,320 are male 
residing in 5,670 households (HHs) located in 378 primary sampling units (PSUs) across 64 districts of the 
country. Household members were interviewed through a detailed questionnaire. The HH survey was 
conducted during March-May 2014. 
 

NEW EVIDENCE ON WOMEN’S CONTRIBUTION TO BANGLADESH ECONOMY 

Time Use for Unpaid (Non-SNA) Activities 
 Time spent by a female person (aged 15 years and above) on non-SNA works is about three times 

higher compared to a male person (aged 15 years and above).  
 On an average, a female person works about 7.7 hours on non-SNA activities on a typical day; in 

contrast a male person works about 2.5 hours.  
 This pattern is similar in both rural and urban areas. 
 

Number of Unpaid (Non-SNA) Activities 
 On an average, a female member of a HH undertakes 12.1 non-SNA activities on a typical day – the 

corresponding figure for a male HH member is only 2.7. 
 

Valuation of Unpaid (Non-SNA) Activities 
 Based on replacement cost (the shadow wage for similar type of work) method, the estimated value 

of women’s unpaid non-SNA (household) works was equivalent to 76.8% of GDP (of FY2013-14). 
 According to the willingness to accept (for outside her own household) method, the corresponding 

estimate was equivalent to 87.2% of GDP (of FY2013-14). 
 These figures are 2.5 to 2.9 times higher than the income of women received from paid services 

(estimated from this CPD survey). 
 

RECOMMENDATIONS TO POLICYMAKERS 

• Comprehensive Time Use Survey should be conducted by the BBS on a regular basis in order to show 
the time use pattern of both men and women in various activities. 

• The government should undertake policy reforms towards changing the estimation practice of SNA 
so that women’s unaccounted activities are reflected in the GDP. 

• In doing so the government can form a committee consisting of economists, statisticians, gender 
specialists, advocacy groups and relevant stakeholders who can give concrete input for developing 
a methodology to include women’s unaccounted contribution in the GDP. 

• The government should undertake programmes which may contribute in decreasing the workload 
of women in the household. For example, increased accessibility of drinking water, natural gas for 
cooking and setting up of day care centres for children can reduce the workload and time of women.  
This in turn can help them either to be engaged in the formal economy and make their contribution 
to economy more visible or to have their own personal time. 

• The government should take legal measures for eliminating wage discriminations against women in 
all sectors. One of the reasons for lower contribution in the national economy by women is due to 
lower wages of women. This will also make women’s economic contribution more appropriately 
measurable. 

 
The CPD research paper has been authored by Dr Fahmida Khatun, Research Director; Mr Towfiqul Islam 
Khan, Research Fellow; and Ms Shahida Pervin, Research Associate, CPD. The study has been conducted in 
collaboration with Manusher Jonno Foundation (MJF). 
  



 

িসিপিড গেবষণা 
জাতীয় অথর্নীিতেত নারীেদর অবদান িনরপণ 

বাংলােদশ ে�ি�ত 
 

বাংলােদেশর অথর্নীিতেত নারীর অ-অথর্ৈনিতক ও �ীকৃিতহীন অবদােনর আিথর্ক মূলয্ িনরপণ এবং েমাট েদশজ উৎপাদন বা িজিডিপ’র মানদে� তার 
তুলনা করার উেদ্দেশয্ েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড) স�িত ‘জাতীয় অথর্নীিতেত নারীেদর অবদান িনরপণঃ বাংলােদশ ে�ি�ত’ শীষর্ক একিট 
গেবষণা স�� কেরেছ।  �াথিমক তথয্িভিৎতক এই গেবষণায় িসিপিড সম� বাংলােদশ েথেক ১৫ বছর বা তদূ�র্  বয়েসর েমাট ১৩,৬৪০ বয্ি�র কাছ 
েথেক তথয্ সং�হ কের, যার মেধয্ নারী ৮,৩২০ জন এবং পুরুষ ৫,৩২০ জন। েমাট জিরপকৃত খানার সংখয্া ৫,৬৭০ যা বাংলােদেশর ৬৪ েজলার ৩৭৮ 
িট �াথিমক নমুনা একক েথেক িনবর্াচন করা হেয়েছ।  ২০১৪ সােলর মাচর্  েথেক েম মােসর মেধয্ এ জিরপ স�� হয়। জিরেপ অংশ�হণকারীেদর িনধর্ািরত 
��মালার মাধয্েম সা�াৎকার �হণ করা হয়।  
 

বাংলােদেশর অথর্নীিতেত নারীেদর অবদান স�িকর্ ত নতুন তথয্–উপাৎত 
সময় বয্বহার  
 ১৫ বছর বা তদূ�র্  বয়েসর একজন নারী গেড় �িতিদন একজন (১৫ বছর বা তদূ�র্  বয়েসর) পুরুেষর তুলনায় �ায় িতনগণ সময় জাতীয় আেয়র 

িহসােব অ�ভুর্ � হয় না এমন কােজ িনেয়ািজত থােক।  

 �িতিদন একজন নারী এ ধরেনর কােজ গেড় ৭.৭ ঘ�া বয্য় কের – অনয্িদেক এ ধরেনর কােজ একজন পুরুেষর গেড় সময় বয্য় হয় মা� ২.৫ 
ঘ�া।  

 �াম ও শহর – দু’এলাকােতই এ বয্বধান ��।  
 

কােজর সংখয্া  
 একজন নারী �িতিদন গেড় ১২.১িট এমন কাজ স�� কের যা জাতীয় আেয়র িহসােব অ�ভুর্ � হয় না । পুরুেষর ে�ে� এ ধরেনর কােজর 

সংখয্া ২.৭িট।  
 

মূলয্ িনরপণ  
 িসিপিড’র খানা জিরপ অনুসাের, �িত�াপন প�িত (কােজর ছায়া মূলয্ বয্বহার কের) অনুযায়ী, নারীেদর স�� করা জাতীয় আেয়র িহসােব 

অ�ভুর্ � হয় না এমন কােজর �া�িলত বািষর্ক মূলয্ (২০১৩-১৪ অথর্বছেরর) িজিডিপ’র �ায় ৭৬.৮% এর সমপিরমাণ।  

 অনুরপভােব, �হণেযাগয্ মূলয্ প�িত (খানার বাইের) অনুযায়ী, উপেরা� কােজর �া�িলত বািষর্ক মূলয্ (২০১৩-১৪ অথর্বছেরর) িজিডিপ’র 
�ায় ৮৭.২% এর সমপিরমাণ। 

 উপেরা� কােজর মূলয্মান নারীেদর ল� েমাট আেয়র (িসিপিড’র খানা জিরপ েথেক �া�িলত) ২.৫ েথেক ২.৯ গণ।  
 

নীিতিনধর্ারকেদর �িত সুপািরশমালা 
 নারী-পুরুেষর কাযর্�েমর �কৃত িবনয্াস িনরপেণর উেদ্দেশয্ বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার অধীেন িনয়িমত সময় বয্বহার জিরপ স�াদন করা 

�েয়াজন।  

 েদেশর িজিডিপ’েত নারীর অবদান িনরপেণর ে�ে� তার অৈবতিনক কােজর মূলয্ অ�ভুর্ � করা উিচত। এ ে�ে� সরকােরর প� েথেক 
করণীয় হেলা জাতীয় িহসাব বয্ব�ায় �েয়াজনীয় পিরবতর্ ন আনার লে�য্ যথাযথ নীিত সং�ার �হণ করা।  

 নারীর অ-অথর্ৈনিতক কােজর মূলয্ িনণর্েয়র ে�ে� �থম ধাপিট হেব এ িহসাব ৈতির করার প�িতগত িদকিট পুনিবর্েবচনা করা। এে�ে� সুিনিদর্ � 
কমর্প�িত িনধর্ারেণর  জনয্ সরকার অথর্নীিতিবদ, পিরসংখয্ানিবদ, েজ�ার িবেশষ�, অয্াডেভােকসী �প সহ সংি�� সকল পে�র সম�েয় 
একিট কিমিট গঠন করেত পাের।  

 নারীর গৃহ�ািল কাযর্াবলীর ভার লাঘেবর উেদ্দেশয্ সরকােরর প� েথেক িকছু কমর্সূিচ �হণ করা েযেত পাের। উদাহরণ িহেসেব বলা যায় সুেপয় 
পািন ও �াকৃিতক গয্ােসর সহজ�াপয্তা িনি�ত বা িশশেদর জনয্ িদবা-যৎন েক� �িত�া নারীেদর জনয্ সহায়ক পদে�প হেত পাের। এেত 
কের তারা আনু�ািনক অথর্নীিতেত যু� হওয়ার েবিশ সুেযাগ পােব। ফেল তােদর আিথর্ক অবদান আরও েবিশ দৃশয্মান হেয় উঠেব এবং েসই 
সােথ তারা অিধক বয্ি�গত সময় েপেত পারেব।  

 জাতীয় অথর্নীিতেত নারীর অবদােনর িহসাব কম আসার একিট অনয্তম কারণ হেলা কমর্ে�ে� নারীর মজুির তুলনামূলকভােব কম। এ ৈবষময্ 
দূরীকরেণর লে�য্ সরকােরর প� েথেক আইন �ণয়ন করা উিচত। এেত কের নারীর অথর্ৈনিতক অবদান আরও যথাযথভােব িনরপণ করা 
স�ব হেব।  

 
িসিপিড’র প� েথেক এ গেবষণা কাযর্�মিট পিরচালনা কেরেছন �িত�ােনর গেবষণা পিরচালক ড. ফাহিমদা খাতুন, িরসাচর্  েফেলা জনাব েতৗিফকুল 
ইসলাম খান, এবং িরসাচর্  অয্ােসািসেয়ট িমজ শািহদা পারিভন। মানুেষর জনয্ ফাউে�শন-এর সােথ েযৗথ উেদয্ােগ এ গেবষণাকমর্িট পিরচািলত হেয়েছ।  


