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িম্মোবনত িভোপবত,   

িহেমীবৃন্দ,  

উপবিত সুবধমন্ডলী,  

আিিোলোমু আলোইকুম।    

মবহলো ও বেশু বেষয়ে মন্ত্রণোলকয়  উকযোকগ আকয়োবিত ব োকেয়ো বদেি উ   পন ও ব োকেয়ো পদে-২০১৩ বেত ণ 

অনুষ্ঠোকন উপবিত িেলকে আমো  আন্তব ে শুকভচ্ছো ও অবভনন্দন িোনোবচ্ছ। নো ী বেক্ষো ও িোগ কণ  অগ্রদূত বেগম ব োকেয়ো 

িোখোওয়োত বহোকিন এ  স্মৃবত  প্রবত িোনোই গভী  শ্রদ্ধো।  

সুবধবৃন্দ,  

বিকিম্ব  মোি েোঙোবল িোবত  মুবি  মোি। বেিকয়  মোি। আবম গভী  শ্রদ্ধো  িোকে স্ম ণ ে বি িে বেোকল  িে বকশ্রষ্ঠ 

েোঙোবল, িোবত  বপতো েঙ্গেন্ধু বেখ মুবিবু   হমোনকে যাঁ  অবেিংেোবদত বনতৃকে আম ো অিবন েক বি মহোন স্বোধীনতো। 

আবম শ্রদ্ধো  িোকে স্ম ণ ে বি িোতীয় চো  বনতোকে; বিে লক্ষ েহীদ, দু'লক্ষ বনয বোবতত মো-বেোনকে; যাঁকদ  িকে বোচ্চ 

আত্মতযোকগ  বেবনমকয় আম ো চূড়োন্ত বেিয় বিবনকয় আনকত বপক বি।  

মহোন মুবিযুকদ্ধ   ণোঙ্গকণ নো ী ো যুদ্ধ েক কিন। যুকদ্ধ   িদ ি ে োকহ  েোি েক কিন। িীেন ও িম্ভ্রকম  

বেবনমকয় বদকে  স্বোধীনতো একনকিন। বদকে  নো ী িমোকি  এ অেদোন িোবত েখনই ভুলকে নো।  

অপ বদকে  োিেো -আলেদ  েোবহনী নো ীকদ  িম্ভ্রমহ ণিহ মুবিযুদ্ধেোলীন মোনেতো বেক োধী অপ োধ েক কি। 

েোংলো  মোটিকত আম ো মোনেতো বেক োধী এ অপ োকধ  বেচো  ে কত েদ্ধপব ে ।  

িম্মোবনত সুধী,   

প্রবতেিক   মত এ েি ও মবহয়িী নো ী বেগম ব োকেয়ো  প্রবত শ্রদ্ধো িোবনকয় মবহলো ও বেশু বেষয়ে মন্ত্রণোলয় 

‘‘বেগম ব োকেয়ো বদেি'' পোলন ে কি। েত েি  পূকে ব বেগম ব োকেয়ো নো ী বেক্ষো, নো ী অবধেো  প্রবতষ্ঠোয় বয অেদোন 

ব কখকিন তো আমোকদ  বদে ও িোবত  িন্য আিও অহংেো  ও বগৌ কে । বেগম ব োকেয়ো  এ অেদোনকে আমোকদ  বচতনোয় 

িোগ্রত  োখকত মবহলো ও বেশু বেষয়ে মন্ত্রণোলয় ‘‘বেগম ব োকেয়ো পদে'' প্রেতবন েক ।  

তৎেোলীন  ক্ষণেীল িমোকি বেকড় উঠো বেগম ব োকেয়ো অেকহবলত বপবিকয় পড়ো নো ী িমোকি  মকে নে িোগ কণ  

েোণী েহন েক  একনবিকলন। বতবন স্বপ্ন বদকখ বিকলন নো ী ো স্বোেলম্বী বহোে, বেক্ষো-দীক্ষোয়, জ্ঞোকন, েকম ব পুরুকষ  মতই িমতো 

অিবন েরুে এেং িমোকি  িেল েম বেোন্ড অেদোন  োখুে। বতবন েকলকিন ‘‘আম ো িমোকি ই অধ বোঙ্গ, আম ো পবড়য়ো 

েোবেকল িমোি উঠিকে বেরূকপ?'' । তাঁ  এই েিকে িমোি ও  োষ্ট্র িীেকন  নো ী  অংেগ্রহকণ  িে বেোপীতো  েেোই েলো 

হকয়কি। বতবন উপলবদ্ধ েক বিকলন পব েো , িমোি ও  োষ্ট্রীয় িীেকন  িেল বক্ষকি নো ীকে িম্পৃি ে কত নো পো কল 

উন্নয়কন  েোবিত লক্ষয অিবন িম্ভে নয়।  

উপবিত সূবধমন্ডলী,  

িমকয়  ধো োয় ১৮৮০ হকত ১৯৩২ িোল পয বন্ত বেগম ব োকেয়ো িীেদ্দেোয় বচকয়বিকলন অনগ্রি  নো ী িমোিকে 

বেক্ষো  আকলোয় আকলোবেত েক  আত্মবেশ্বোকি  পে বদখোকত। বি লকক্ষযই পব চোবলত হকয়কি তো  নো ী বেক্ষো প্রিোক  নী ে 

বেপ্লে। তৎেোলীন  ক্ষণেীল িমোকি  েত প্রবতকুলতো  মোকেও বতবন শুধু বনকিকে বেবক্ষত েক  বতোলো  মোকেই িীমোেদ্ধ 

েোকেনবন। প্রয়োিী হকয়কিন বপবিকয় পড়ো অেকহবলত নো ী িমোিকে অবেক্ষো  অবভেোপ হকত মুি ে কত। তাঁ  অেোহত 

প্রয়োকিই প্রবতফলন ‘‘িোখোওয়োৎ বমকমোব য়োল েোবলেো বেযোলয়''। যো বি যুকগ  বপ্রক্ষোপকে নো ী উন্নয়কন এে িোহিী পদকক্ষপ। 



প্রবতূলল িমোকি  অকনে অনুেোিনকেই বতবন অগ্রোহয েক কিন অিম্ভে আত্মপ্রতযয় আ  বেক্ষো  আকলোেেবতবেো বেকল। বেগম 

ব োকেয়ো নো ী  ক্ষমতোয়কন  পেকেই সুগম ে কত বচকয়কিন। বেগম ব োকেয়ো  িমগ্র িীেন আমোকদ কে শুধু আকলোই বদয়বন, 

বদকয়কি স্পৃহো, িোহি ও অন্যোয় অবেচোক   বেরুকদ্ধ রুকখ দাঁড়োেো  েবি।  

আম ো বেগম ব োকেয়ো  প্রদবে বত পকে নো ী িমোকি  উন্নয়কন েোি েক  যোবচ্ছ। আম ো িোতীয় নো ী উন্নয়ন নীবত-

২০১১ ও পোব েোব ে িবহংিতো (প্রবতক োধ ও সু ক্ষো) আইন ২০১০ প্রণয়ন েব । নো ী  দক্ষতো বৃবদ্ধ, েম বিংিোন, উকযোিো 

বহকিকে প্রবতষ্ঠো, শ্রমেোিোক  েোপে অংেগ্রহণ ও অে বতনবতে ক্ষমতো বনব ত ে কত এেং নো ী  প্রবত িোমোবিে অপ োধ 

ব োকধ েোপে পদকক্ষপ বনওয়ো হকয়কি।  

নো ী বেক্ষো প্রিোক  দ্বোদে বশ্রণী পয বন্ত বমকয়কদ  বেক্ষোকে অতেতবনে ে ো হকয়কি। প্রোেবমে বেক্ষো  বক্ষকি বমকয়কদ  

স্কুকল েোপে ভবতব  হো  আমোকদ  অনন্য অিবন। শ্রমেবিকত নো ীকদ  অংেগ্রহণ উকল্লখকযোগ্য হোক  বেকড়কি । একত প্রচু  

বেকদবেে মুদ্রো উপোিবন িম্ভে হকচ্ছ।  

ি েোক   উকল্লখকযোগ্য নো ী প্রবতবনবধে আমোকদ  বেবেষ্টতো মবন্ডত েক কি। িোতীয় িংিকদ ১৯ িন নো ী ি োিব  

বভোকে বনে বোবচত হকয়কিন। নো ী   োিতনবতে ক্ষমতোয়কন এ এে যুগোন্তেো ী দৃষ্টোন্ত।  

বেচো  বেভোগ, বনে বোহী বেভোগ ও আইন িভো, বিনো, বনৌ, বেমোনেোবহনী, পুবলে েোবহনীিহ প্রবতটি বক্ষকি আম ো নো ী  

েবলষ্ঠ অেিোন বনব ত েক বি। '৯৬ ি েোক   বময়োকদ আম োই প্রেম বতন েোবহনীকত নো ী িদস্যকদ  অন্তর্ভ ববি শুরু েব । 

মোঠ ও পুবলে প্রেোিকন  গুরুেপূণ ব পকদ নো ী েম বেতবোকদ  পদোয়ন েব ।  

বেবভন্ন উন্নয়ন প্রেকেও নো ী ো প োমে বে বহকিকে েোি ে কিন। িে বপব  নো ী ো আি েোবন্ত বমেকন েম ব ত।   

িমকেত সুবধমন্ডলী,  

আপনো ো িোকনন, বদকে  নো ী িমোকি  বেক্ষো, স্বোিয ও পুবষ্ট  উন্নয়ন ও েম বিংিোন সৃবষ্টকত িে বদোই এে 

উকল্লখকযোগ্য র্ভবমেো  োখকি। বেগম ব োকেয়ো  বচন্তো বচতনোকে েোস্তকে রূপ বদওয়ো  িন্য েতবমোন ি েো  বদকে  িেল 

েম বেোকন্ড নো ী  অংেগ্রহণ বনব ত ে ো  বেষকয় বেকেষ গুরুতোক োপ েক  মবহলো ও বেশু বেষয়ে মন্ত্রণোলকয়  মোেকম গ্রহণ 

েক কি বেবভন্ন নো ী উন্নয়ন েম বসূচী। মবহয়িী নো ী বেগম ব োকেয়ো  স্মৃবত  প্রবত শ্রদ্ধো িোবনকয় মবহলো ও বেশু বেষয়ে 

মন্ত্রণোলয় ময়মনবিংহ বিলোয় ‘‘বেগম ব োকেয়ো কৃবষ প্রবেক্ষণ বেন্দ্র '' এেং ঢোেো  বখলগাঁওকয় ‘‘বেগম ব োকেয়ো েম বিীেী 

মবহলো বহোকষ্টল'' নোকম দুটি পৃেে েম বসূচী পব চোলনো ে কি। নো ী বনয বোতন প্রবতক োধ ও বনয বোবততো নো ীকদ  আইনগত 

িহোয়তোদোন মূলে েম বসূচীকেও ি েো  িে িময় অগ্রোবধেো  বদকয় আিকি।  

সুবধমন্ডলী,  

বদকে  িনগকণ  আে ব-িোমোবিে উন্নয়কন ২০১০ িোকল ‘‘বমকলবনয়োম বিভলপকমন্ট বগোল'' পু স্কো  প্রোবি এেটি 

গুরুেপূণ ব মোইল ফলে। বমকলবনয়োম বিকভলপকমন্ট বগোকল  ৮টি লক্ষযমোিো  মকে ৬টি লক্ষযমোিোই নো ী ও বেশু উন্নয়কন  

িোকে িম্পৃি। এই লক্ষযকে িোমকন ব কখ নো ী ও বেশু  উন্নয়ন এেং নো ী  ক্ষমতোয়কন  লকক্ষয ি েো  বেবভন্ন েম বসূচী 

েোস্তেোয়ন েক কি। এিোড়ো দোব দ্রয বেকমোচন বেৌেল পকি নো ী  ক্ষমতোয়ন এেং বিন্ডো  িমতো আনোয়কন  উপ  বেকেষ 

গুরুেক োপ ে ো হকয়কি।  

এিোড়োও দোব দ্র বেকমোচকন ি েোক   এেটি েোড়ী এেটি খোমো , বভবিবি েম বসূচী, আশ্রয়ণ, েয়স্ক ভোতো, 

মোতৃেেোলীন ভোতো, ল্যোেকেটিং মো ভোতো, বেধেো ভোতো, আত্ম-েম বিংিোকন প্রবেক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ িহ অন্যোন্য েম বসূচী িমোকি  

অেকহবলত নো ী িমোিিহ িেল েবিত মোনুকষ  মোকে আেো  আকলো িিো  েক কি।  

বনে বোচকন ি োিব  অংেগ্রহণ িোড়োও িোতীয় িংিকদ মবহলোকদ  িন্য িং বক্ষত ৪৫টি আিন বৃবদ্ধ েক  ৫০টি ে ো 

হকয়কি, যো  েোস্তেোয়ন ইকতোমকে আপনো ো লক্ষয েক কিন। ইউবনয়ন পব ষকদ িনগকণ  বভোকে মবহলো বচয়ো ম্যোন ও িদস্য 

বনে বোবচত হকয়কি। েতবমোকন িবচে, অবতব ি িবচে, যুগ্ম-িবচে পকদ উকল্লখকযোগ্য িংখ্যে মবহলো ো েম ব ত আকিন।  

এিোড়োও  োষ্ট্রদূত ও েবমেনো  পকদ মবহলোকদ  বনকয়োগ বদয়ো হকয়কি। চোকু ী বক্ষকি অবধে িংখ্যে মবহলো 

বনকয়োকগ  িন্য বগকিকেি পকদ ১০% ভোগ ও নন বগকিকেি পকদ ১৫% ভোগ বেোেো িং ক্ষণ ে ো হয়, েোংলোকদকে  

িংবেধোকন নো ী পুরুকষ  িমবধেো  বনব ত ে ো হকয়কি।   

প্রোেবমে বেক্ষো বক্ষকি ৬০% মবহলো বেক্ষে বনকয়োগ ে ো হকচ্ছ। বতমবন েোেতোমূলে প্রোেবমে বেক্ষো িোড়োও বপৌ  

এলোেো  েোইক  দ্বোদে বশ্রণী পয বমত্ম বমকয়কদ  বেক্ষো অতেতবনে ে ো হকয়কি। বযোগোকযোগ মন্ত্রণোলয় েম বিীেী মবহলোকদ  িন্য 



 োিধোনীকত  োস্তোয় পৃেে েোি চোলু েক কি। ি েো  েম বিীেী মবহলো বহোকেল ও বেশু বদেোযত্ন বেন্দ্র িোপন েক  নো ী  

েম বকক্ষকি অংেগ্রহকণ  সুকযোগ েক  তোকদ  বন োপদ ভোেনোহীন েক কি।  

উপবিত সুবধবৃন্দ,  

নো ী উন্নয়ন ও ক্ষমতোয়ন এেটি ক্রি েোটিং ইসুয। নো ী  চোবহদো বভবিে প্রেে ও েম বসূচী গ্রহকণ  িন্য প্রকয়োিন 

বেবভন্ন বক্ষকি নো ী  অেিোন িম্পকেব তথ্য, যো  উপ  বভবি েক  েম বসূচী গ্রহণ িম্ভে। তো ই ধো োেোবহেতোয় নো ী বেক্ষো  

অগ্রদূত বেগম  োকেয়ো  আিীেন ও বন লি প্রকচষ্টোকে িোগ্রত  োখকত মবহলো ও বেশু বেষয়ে মন্ত্রণোলয় ‘‘বেগম ব োকেয়ো 

িকুকমকন্টেন এযোন্ড ব কিোি ব বিন্টো '' নোকম এেটি লোইকে ী িোপন ে ো হকয়কি। আবম আেো েব , িকুকমকন্টেন এযোন্ড ব কিোি ব 

বিন্টো  এ  মোেকম িমোি উপকৃত হকে এেং গকেষণো  মোেকম বেগম ব োকেয়ো  েীবতব এেং স্মৃবত বচ  অম্লোন েোেকে।  

সুবধবৃন্দ,  

েোংলোকদে িেল চযোকলঞ্জ বমোেোকেলো েক  িোমকন  বদকে এবগকয় যোকচ্ছ। বেশ্ব মন্দো িকেও আম ো প্রবৃবদ্ধ  হো  ৬ 

েতোংকে  উপক  ধক   োখকত িক্ষম হকয়বি। ২০০৫ িোকল বদকে  ৪০ েতোংে মোনুষ দোব দ্রযিীমো  বনকচ েিেোি ে ত। এখন 

তো ২৬ েতোংকে বনকম একিকি। ৫ বেোটি দব দ্র মোনুষ মেবেি বশ্রণীকত উন্নীত হকয়কি। দোব দ্রয বেকমোচকন  িন্য আম ো িোউে-

িোউে পু স্কোক  র্ভবষত হকয়বি।  

ি েোব -বেি েোব  খোত বমবলকয় বদকে ৮০ লোকখ ও বেেী মোনুকষ  েম বিংিোন হকয়কি। মোনুকষ  ক্রয় ক্ষমতো 

বেকড়কি। মোেোবপছু আয় ২০০৮ িোকল বিল ৬৩০ িলো । এখন তো বেকড় ১ হোিো  ৪৪ িলোক  উন্নীত হকয়কি। তখন ব িোভ ব ৩ 

বেবলয়ন িলো ও বিল নো। আ  এখন ব িোভ ব ১৭ বেবলয়ন িলো  িোবড়কয় বগকি। বেদুযৎ উৎপোদকন আম ো অভোেনীয় িোফল্য 

অিবকন িক্ষম  হকয়বি। িোম্প্রবতে ১০ হোিো  বমগোওয়োে বেদুযৎ উৎপোদন উপলকক্ষ আকলোে উৎিে উ   পন েক বি।  

আমোকদ  লক্ষয হল স্বোধীনতো  সুেণ বিয়ন্তীকত ২০২১ িোল নোগোদ একদেকে ক্ষুধো ও দোব দ্রযমুি এেটি মেম আকয়  

বদকে পব ণত ে ো। এিন্য বেক্ষো, স্বোিয, কৃবষ, বেে, েোবণিয, বেজ্ঞোন ও প্রযুবি, তথ্য বযোগোকযোগ, নো ী  ক্ষমতোয়নিহ িেল 

বক্ষকি আমোকদ  েোবিত উন্নয়ন অিবন ে কত হকে।  

সুবধমন্ডলী,  

এই অিকল  উপবনকেেেোদ বেক োধী িংগ্রোম, িেল প্রেো  এেনোয়ে বেক োধী আকন্দোলন, মহোন মুবিযুদ্ধ, ভোষো-

িোবহতয-িংস্কৃবত  ক্ষো ও বেেোে এেং অবধেো  অিবকন  িংগ্রোকম  িোকে অবেকচ্ছযভোকে গকড় উকঠকি নো ী অবধেো  প্রবতষ্ঠো  

িকচতনতো। তো িম্ভে হকয়কি আমোকদ  িেল গণতোবন্ত্রে িংগ্রোকম নো ী  িবক্রয় অংেগ্রহকণ  েো কণ।   

ঘ -গৃহিবল িোমকলও  আমোকদ  নো ী ো অনুকপ্র ণোদোবয়নী রূকপ েোি েক  েোকেন। বি েেো আবম আমো  মোকয়  

িীেন বেকে িোবন। িোবত  বপতো   োিতনবতে িীেকন  দীঘ ব ে োেোি ও িংেেোপন্ন মুহূতবগুকলোকত আমো  মোকয়  িোহিী 

র্ভবমেো অতযন্ত িহোয়ে বিল।  

এেটি স্বোধীন, িোে বকভৌম বদে উপহো  বদওয়ো  পোেোপোবে িোবত  বপতো আমোকদ  উপহো  বদন '৭২ এ  অনন্য 

িংবেধোন । অিংখ্য েহীকদ   কি  বেবনমকয় বয িংবেধোন, তো বেেল  োিতনবতে ও অে বতনবতে মুবি  েেোই েকলবন; 

অতযন্ত েবলষ্ঠভোকে নো ী-পুরুকষ  িমতোও িমুন্নত েক কি। িংিকদ িে বপ্রেম িোবত  বপতো নো ীকদ  িন্য ১৫টি আিন ১০ 

েিক   িন্য িং বক্ষত েক ন। এেোই েোংলোকদকে  ইবতহোকি নো ী  ক্ষমতোয়কন  লকক্ষয প্রেম পদকক্ষপ। যো  ফকল স্বোধীনতো 

উি  েোংলোকদকে প্রেম িংিকদই নো ী ো প্রবতবনবধে ে ো  সুকযোগ পোয়।   

েতবমোকন িোতীয় িংিকদ নো ীকদ  িন্য িং বক্ষত আিন িংখ্যো ৪৫ বেকে ৫০-এ উন্নীত ে ো হকয়কি। আিকে 

েোংলোকদকে  তৃণমূল পয বোকয় বেবভন্ন বক্ষকি নো ীকদ  ি ে উপবিবত বদখো যোয়। আমোকদ  বেগত ি েোক   আমকল ১৯৯৮ 

িোকল প্রেবতবত ইউবনয়ন পব ষকদ িদস্য পকদ নো ী  ি োিব  বনে বোচন নো ী   োিতনবতে ক্ষমতোয়কন  বক্ষকি এেটি মোইল 

ফলে।  

সুবধমন্ডলী,  

নো ী  প্রবত অন্যোয় বেকলোকপ, তোকদ  ন্যোয্য অবধেো  প্রবতষ্ঠোয় আম ো বেন্দুমোি কুবিত হকেো নো। আসুন আম ো 

িেকল বমকল আিকে বেগম ব োকেয়ো  স্বপ্ন পূ ণ েক  আ ও দৃঢ়বচি হই। িেকল  িমোনোবধেো , সুকযোগ এেং িম্ভোেনোকে 

েোকি লোগোকত িকচষ্ট হই ।   

নো ী িমোকি  উন্নয়কন ি েোক   পোেোপবে আবম বেি েোব  েবি ও প্রবতষ্ঠোনকে আ ও এবগকয় আিো  আ  ন 

িোনোই।  



নো ী  িম্মোন ও ময বোদো িমুন্নত ে কত যাঁ ো বন লি এেং বনভৃকত েোি েক  যোকচ্ছন আবম তোকদ  িেকল  প্রবত শ্রদ্ধো 

িোনোই। বেগম ব োকেয়ো পদে ২০১৩-এ র্ভবষত আিকে  দু'িন মবহয়িী নো ীকে আবম তোকদ  অেদোকন  িন্য অবভনন্দন 

িোনোবচ্ছ।  

বেগম ব োকেয়ো  আদে ব এেং েম বময় িীেকন  মহৎ দৃষ্টোন্ত একদকে  নো ী িমোকি  িন্য এে অনন্ত বপ্র ণো  উৎি 

হকয় েোকুে। িেকল  িবম্মবলত অংেগ্রহকণ নো ী উন্নয়কন  েম ব প্রকচষ্টোকে আ ও বেগেোন ও অে বেহ েক  তুলকত হকে- বেগম 

ব োকেয়ো বদেি ২০১৩ উপলকক্ষ এই  বহোে আমোকদ  প্রবতজ্ঞো।  

িেলকে ধন্যেোদ।  

   

বখোদো হোকফি।  

িয় েোংলো িয় েঙ্গেন্ধু  

েোংলোকদে বচ িীেী বহোে।  

--- 


