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অনুষ্ঠোকন  সভোপদত, 

সহেমীবৃন্দ, 

পিেপ্রোপ্ত সুদধজন, 

উপদিত সুদধমন্ডলী, 

  আসসোলোমু আলোইকুম,  

 ব োকেয়ো দিেস ও ব োকেয়ো পিে-২০১৫ দেত ণ অনুষ্ঠোকন আগত সেোইকে জোনোই আন্তদ ে শুকভচ্ছো। এ েছ  যো ো 

পিে বপকয়কছন তোকি  আদম অদভনন্দন জোনোদচ্ছ। মদহলো ও দেশু দেষয়ে মন্ত্রণোলকয়  এই মহতী আকয়োজকন উপদিত হকত 

বপক  আদম আনদন্দত। 

 দিকসম্ব , আমোকি  দেজকয়  মোস। সে বেোকল  সে বকেষ্ঠ েোঙোদল, স্বোধীন েোাংলোকিে  োকে  িপদত, জোদত  দপতো 

েঙ্গেন্ধু বেখ মুদজবু   হমোন িীর্ ব ২৩ েছক   সাংগ্রোকম বিেেোসী  মকে স্বোধীনতো  অিম্য স্পৃহো জোদগকয় তুকলদছকলন। 

আকপোষহীন বেতনো  পথ ধক  লক্ষ-লক্ষ েহীকি  আত্মতযোগ আ  লোকখো মো-বেোকন  ইজ্জকত  দেদনমকয় দেশ্ব মোনদেকে আম ো 

অভ্যযিয় র্টিকয়দছ স্বোধীন ও সোে বকভৌম েোাংলোকিকে । 

 স্বোধীনতো  মহোনোয়ে জোদত  দপতো েঙ্গেন্ধু  প্রদত জোনোদচ্ছ দেনম্র েদ্ধো। সেল েহীিকি  প্রদত আমো  আন্তদ ে েদ্ধো। 

মহোন মুদিযুকদ্ধ দনয বোদতত-সম্ভ্রমহো ো মো-বেোনকি  েোকছ কৃতজ্ঞতো প্রেোে ে দছ। েোাংলোকিে  োকে  অদিত্ব দনকয় অকনকে 

সাংেয় প্রেোে েক দছল। আজ তো োই আমোকি  মোতৃভূদমকে দেশ্ব ব ো োকম দেদভন্ন বক্ষকে উন্নয়ন-অগ্রযোেো   ‘ব োল মকিল’ 

দহসোকে স্বীেো  ে কছন। 

 নো ী জোগ কণ  অগ্রদূত বেগম ব োকেয়ো  স্মৃদত  প্রদত গভী  েদ্ধো দনকেিন ে দছ। বেগম ব োকেয়ো সোখোওয়োত 

বহোকসন আঠো  েতকে  বেষ দিকে েোঙোদল মুসদলম পদ েোক  ‘অেক োধেোদসনী’ নো ীকি  আকলো  দূত দহসোকে আদেভূ বত হন। 

নো ীমুদি েোমনোয় এে দিকে দতদন হোকত েলম তুকল বনন, অন্যদিকে নো ীদেক্ষো  প্রোদতষ্ঠোদনে েোঠোকমো ও সমোকজ  

সোাংগঠদনে েোকজও দতদন হোত বিন। তাঁ  সাংগ্রোম, তযোগ, দেন্তো  ঐশ্বয ব আ   েনো  িীদপ্ত আজও আকলো  দূযদত ছড়োকচ্ছ।  

 জোদত  দপতো  সোকড় দতন েছক   স েোক   পিোঙ্ক অনুস ণ েক  আমো  পদ েোদলত দতনটি স েোক   সমকয় বিকে 

নো ী জোগ কণ দেপ্লে র্কেকছ। ইউদনয়ন পদ ষি বথকে জোতীয় সাংসি, স্কুল-েকলজ বথকে দেশ্বদেদ্যোলকয়, দেমোন েোদহনী  

পোইলে বথকে জোদতসাংর্ েোদন্ত ক্ষো দমেন, দেেো  দেভোগ, প্রেোসন, তথ্য-প্রযুদি, সেস্ত্র েোদহনী, আইন-শৃঙ্খলো  ক্ষোেোদহনী, 

গণমোেম, ক্রীড়োজগতসহ সেল েযোকলদজাং েোকজ তোকি  বপেোিোদ ত্ব প্রোংসনীয়। আমোকি  জনসাংখ্যো  অকধ বেই নো ী। নো ী-

পুরুকষ  সদিদলত প্রকেটাতোকতই েোাংলোকিে আজ দনমণ মেম আকয়  বিে। 

সমোগত সুদধবৃন্দ, 

 মহীয়সী নো ী বেগম ব োকেয়ো ১৮৮০ সোকল  াংপুক   পোয় োেকন্দ  জদমিো  পদ েোক  জন্ম গ্রহণ েক ন। তখন নো ী 

দেক্ষো েলকত বেেল অক্ষ জ্ঞোনই বুঝোত। পোদ েোদ ে  ীদতকত দতদন এোং তাঁ  েড় বেোন েদ মুকন্নসো  শেেে বেকেকছ েকঠো  

পি বো ও অেক োকধ  মকে। সোমোদজে েোিেতো দছল পশ্চোিমুখী, কুসাংস্কো োচ্ছন্ন, কূপমন্ডুেতোপূণ ব এোং নো ী প্রগদত  বর্ো ত  

দেক োধী। েড় বেোন েদ মুকন্নসো  দেদ্যোজবন আেোঙক্ষো  পদ ণদত সম্পকেব েলকত দগকয় বেগম ব োকেয়ো দলকখদছকলন, ‘যত 

বমোল্লো-মু ব্বী  িল এেকযোকগ েটিয়ো উঠিকলন-বেঁ বমকয়কে েোাংলো পড়োন হইকতকছ’। পড়ো েন্ধ হল, েোদড়  েো োগৃকহ েন্দী হকলন। 

অতঃপ  ১৪ েছ  েয়কসই েদ মুকন্নসো  দেকয় হল। 

 বেগম ব োকেয়ো দপতৃগৃকহ আড়োকল দেদ্যো েে বো শুরু ে কলও পোড়ো-পড়েী  সমোকলোেনোয় পড়োকেোনো আ  একগোয়দন। 

মোে ১৬ েছ  েয়কস বেগম ব োকেয়ো ও দেকয় হয়। বপেোয় বিপুটি ম্যোদজকেে সোখোওয়োত বহোকসন তাঁকে দেকয় েক ন। দতদন 

কুসাংস্কো  দেক োধী ও স্ত্রী দেক্ষো  পকক্ষ দছকলন। অেগুদিত ব োকেয়ো স্বোমী  েোকছ দেক্ষোগ্রহকণ আগ্রহ প্রেোে েক ন, তোকত সোড়ো 

বিন উিো মনো ব্যদিত্ব সোখোওয়োত বহোকসন।  



 

 জীেকন  বেষ দিকে সোখোওয়োত বহোকসন দৃদটাত েদি হো োন। দেন্তু তাঁ  অন্ত  দৃদটাতকত ব োকেয়ো  জ্ঞোন আহ ণ স্পৃহো ও 

নো ী মুদি  গোন িোগ বেকে যোয়। মৃতুয  আকগ ব োকেয়োকে ১০ হোজো  েোেো দিকয় যোন। বসই েোেোয় স্বোমী  জন্মিোন দেহোক   

ভোগলপুক  ৫ জন ছোেী দনকয় ‘সোখোওয়োত বমকমোদ য়োল গোল বস স্কুল’ প্রদতষ্ঠো েক ন। নো ী  অগ্রগদত  লড়োইকয় সময় বিয়োয় 

দনকজ  বমদিে প ীক্ষো বিয়ো হয়দন। এে দেঠিকত দলকখদছকলন, ‘আমো  বমদিে প ীক্ষো বেয়োমকত  প দিন বিয়ো হইকে’। দতদন 

দছকলন স্বদেদক্ষত। ১৯৩২ সোকল  ৯ দিকসম্ব  ৫২ েছ  েয়কস এই মদহয়সী নো ী মৃতুযে ণ েক ন। 

 স্বোধীন েোাংলোকিকে জোদত  দপতো েঙ্গেন্ধু বেখ মুদজবু   হমোন মুদিযুকদ্ধ ক্ষদতগ্রি নো ীকি  পুনে বোসন ও ক্ষমতোয়কন  

লকক্ষয ১৯৭২ সোকল ‘নো ী পুনে বোসন বেোি ব’ গঠন েক ন। এ েোকজ তাঁকে বনপকথ্য বথকে সে বোঙ্গীন সহোয়তো েক ন আমো  মো 

বেগম  দজলোতুনকনছো মুদজে। স েো  েতবমোকন মদহলো ও দেশু দেষয়ে মন্ত্রণোলয়, মদহলো দেষয়ে অদধিপ্তক   আওতোধীন 

জোতীয় মদহলো সাংিো বিকে  ৬৪টি বজলো এোং ৪ে’ ২৮টি উপকজলোয় েোয বক্রম পদ েোলনো ে কছ।  

 নো ী  ক্ষমতোয়ণ ও উন্নয়কন আমো  স েোক   ব্যোপে েোয বক্রকম  সো ল্য আন্তজবোদতে পয বোকয় একে  প  এে 

স্বীকৃদত একন দিকয়কছ। বলোেোল বজন্ডো  গ্যোপ দ কপোকে ব দেকশ্ব  ১৪২টি বিকে  মকে েোাংলোকিে ৬৮তম িোকন  কয়কছ। নো ী  

 োজননদতে ক্ষমতোয়কন  বক্ষকে েোাংলোকিে ৭ম িোন অজবন েক । সন্তোন প্রসেেোকল দেশু ও মোতৃ মৃতুয  হো  হ্রোকস  সো কল্য 

আম ো জোদতসাংকর্  ‘এমদিদজ’ এযোওয়োি ব এোং ‘সোউথ-সোউথ’ এযোওয়োি ব বপকয়দছ। নো ী সোক্ষ তো  জন্য ইউকনকস্কো আমোকে 

‘দি অে দপস’ এযোওয়োি ব দিকয়কছ।  

 ১৯৯৬ সোকল িোদয়ত্ব বনয়ো  প  আমো  স েো  ইউদনয়ন পয বোকয় সাং দক্ষত আসকন মদহলো েোউদিল  এোং 

প েতীকত উপকজলো পয বোকয় ভোইস বেয়ো ম্যোকন  পি সৃদটাত েদ । প্রোথদমে দেদ্যোলকয় ছোেকি  বেকয় ছোেীকি  সাংখ্যো বেদে। 

মদহলো দেক্ষকে  সাংখ্যোও বেদে।  

 েোাংলোকিকে  জোতীয় সাংসকি  স্পীেো  এেজন নো ী, দতদন েমনওকয়লথ পোল বোকমন্টোদ  অযোকসোদসকয়েকন  সভোপদত 

দনে বোদেত হকয়কছন। সাংসি উপকনতো ও দেক োধী িলীয় বনেীও নো ী। দু’জন মদহলো দুগ বম দগদ শৃঙ্গ এভোক টাত জয় েক কছন। 

আমোকি  মদহলো িল আন্তজবোদতে দক্রকেে, িোেো ও ফুেেল বখলকছ।  

সুদধবৃন্দ, 

 নো ী নীদতমোলো প্রণয়ন, নো ী উন্নয়ন, েম বকক্ষে সম্প্রসো ণ, িদ দ্র-অেকহদলত নো ীকি  সোমোদজে দন োপত্তো বেটাতনী  

আওতোয় আনয়ন এোং সকে বোপদ  তৃণমূকল  প্রোদন্তে জনপি বথকে শুরু েক  সেল িক  নো ী  ক্ষমতোয়ন েোাংলোকিেকে দেশ্ব 

ি েোক  ‘ব োল মকিল’ এ  খ্যোদত একন দিকয়কছ। সমোকজ  প্রোদন্তে, অেকহদলত, সুদেধো েদিত, িদ দ্র নো ীকি  উন্নয়কন স েো  

দেকেষ নজ  দিকয়কছ।  

 নো ী  ক্ষমতোয়কন  লকক্ষয স েো  জোতীয় নো ী উন্নয়ন নীদত-২০১১ েোিেোয়ন ে কছ। 

 মোতৃত্বেোলীন ছুটি  বময়োি পূণ ব গড় বেতকন ৪ মোস বথকে ৬ মোকস েদধ বত ে ো হকয়কছ। 

 সন্তোকন  পদ েকয়  বক্ষকে দপতো  নোকম  পোেোপোদে মোকয়  নোম বলখো েোেতোমূলে ে ো হকয়কছ। 

 জোতীয় সাংসকি সাং দক্ষত নো ী সাংসি সিকে  আসন সাংখ্যো  ৪৫ বথকে ৫০ এ উন্নীত ে ো হকয়কছ। 

 নো ী  প্রদত পোদ েোদ ে সদহাংসতো প্রদতক োধ এোং নো ীকে সু ক্ষো  জন্য পোদ েোদ ে সদহাংসতো (প্রদতক োধ ও সু ক্ষো) 

আইন ২০১০ এোং পোদ েোদ ে সদহাংসতো (প্রদতক োধ ও সু ক্ষো) দেদধমোলো ২০১৩ এ  খসড়ো প্রণয়ন ে ো হকয়কছ। 

 দিএনএ আইন ২০১৪ গত ২২ বসকেম্ব  ২০১৪ তোদ কখ েোয বে  হকয়কছ। 

 নো ী  প্রদত সদহাংসতো প্রদতক োকধ যুগব্যোপী জোতীয় েম বপদ েল্পনো (২০১৩-২০২৫) প্রণয়ন ে ো হকয়কছ। 

 েোল্যদেেোহ দনক োধ আইন ২০১৪ এ  খসড়ো মদন্ত্রসভোয় অনুকমোিন হকয়কছ।  

 বযৌতুে দনক োধ আইন ১৯৮০ সাংকেোদধত হকয় বযৌতুে দনক োধ আইন ২০১৫ প্রণীত হকচ্ছ।  

 ৪০ লোখ নো ী েদমে গোকম বন্টকস েোজ েক । দু’ি োয় তোকি  বেতন সে বসোকূকল্য েতে ো ২১৯ ভোগ েোদড়কয় ১৬ে’ 

৬২ েোেো বথকে ৫ হোজো  ৩ে’ েোেো েক দছ।  

 মদহলো উকদ্যোিো ো পুরুষ উকদ্যোিোকি  বথকে ৫ বথকে ৬ েতোাংে েম সুকি ঋণ পোকচ্ছন। 

 িদ দ্র মো’  জন্য মোতৃত্বেোলীন ভোতো মো ও দেশু  পুদটাত দনদশ্চত ে কছ। ল্যোেকেটিাং মোিো  সহোয়তো তহদেল বথকে 

গোকম বন্টকস েম ব ত দুগ্ধিোয়ী ও গভ বেতী মো’বেও  ভোতো প্রিোন ে ো হকচ্ছ। 



 

 মদহলো দেষয়ে অদধিপ্তক   দনেন্ধনকৃত ১৭ হোজো  ৬ে’ ৩৯টি সদমদতকত স েো  অনুিোন দিকচ্ছ।  

 খোদ্য ও জীদেেো দন োপত্তো (এ এলএস) প্রেল্প এ  মোেকম নোকেো , নওগাঁ ও োঁপোইনেোেগজ  বজলো  ২২টি 

উপকজলোয় দেকেষ প্রেল্প েোয বক্রম েলকছ। 

 বসগুনেোদগেোয় ১০০ েয্যোদেদেটাত মদহলো ও দেশু িোয়োকেটিে হোসপোতোল প্রদতষ্ঠো ে ো হকয়কছ। 

 ২০১৩-১৪ অথ ব েছক  ৪০টি মন্ত্রণোলয় ও দেভোকগ  বজন্ডো  েোকজটিাং দ কপোে ব প্রণয়ন ে ো হয়।  

 স েো  ৮টি েম বজীেী মদহলো বহোকেল পদ েোলনো ে কছ।  

 বিকে  ৬৪টি বজলোয় ৪৮৯টি উপকজলো  ৪ হোজো  ৫ে’ ৪৭টি ইউদনয়কন দুঃি মদহলো উন্নয়ন (দভদজদি)  েম বসূদে েোলু 

 কয়কছ। 

 গোজীপুক  েহীি বেখ  দজলোতুনকনছো মুদজে মদহলো প্রদেক্ষণ এেোকিদম উর্ধ্বমুখী সম্প্রসো কণ  মোেকম আেোসন 

সুদেধো বৃদদ্ধ ে ো হকয়কছ। 

 ওয়োন-েপ ক্রোইদসস বসন্টো  (ওদসদস) বসকেম্ব  ২০১৫ পয বন্ত ২৩ হোজো   ৮ে’ ৮৮ জন নো ীকে বসেো প্রিোন েক কছ।  

 ওয়োন-েপ ক্রোইদসস বসল জোনুয়োদ  ২০১৩ সোল হকত বসকেম্ব  ২০১৫ পয বন্ত ১৬ হোজো  ১ে’ ৭৯ জন দনয বোতকন  

দেেো  নো ীকে সহোয়তো প্রিোন েক কছ।  

 বসকেম্ব  ২০১৫ পয বন্ত ন্যোেনোল  ক নদসে দিএনএ বপ্রো োইদলাং ল্যোেক ে ীকত বমোে ৩ হোজো  ২ে’ টি মোমলো  

দিএনএ প ীক্ষো হকয়কছ।  

 বিকে  ৮টি ওয়োন-েপ ক্রোইদসস বসন্টোক  প্রোিন দভেটিমকি  দনয়দমত মোদসে  কলোআপ সভো হকচ্ছ। 

 ন্যোেনোল বহল্পলোইন বসন্টো  ১০ হোজো  ৯ে’ ২১ বযৌন হয় োদন প্রদতক োধ ও েোল্য দেেোহ েকন্ধ েোয বক্রম গ্রহণ  েক কছ।  

 জোতীয় মদহলো সাংিো  বেন্দ্রীয় েোয বোলকয় ‘‘নো ী  দনয বোতন প্রদতক োধ বসল’’ এ  েোয বক্রম পদ েোদলত হকচ্ছ। ন্যোেনোল 

বসন্টো  অন বজন্ডো  বেইজি ভোকয়োকলি প্রদতষ্ঠো ে ো হকয়কছ।  

উপদিত সুধী, 

 স েো  তৃণমূকল  প্রোদন্তে জনপকি িক্ষ নো ী জনেদি গকড় তুলকত েম বমুখী দেক্ষো  উপ  বজো  দিকয় ব্যোপে 

প্রদেক্ষণ েম বসূদে হোকত দনকয়কছ। নো ী  েম বকক্ষে সম্প্রসো কণ  লকক্ষয মৎে েোষ, কৃদষ, হাঁস ও মু গী পোলন, হোউজ দেদপাং 

এন্ড বেয়ো  দগদভাং, দেউটিদ কেেন, মোেরুম েোষ,  ন্ধন প্রদক্রয়োে ন ও দেপণন, বেদসে েদম্পউেো , আধুদনে গোকম বন্টস, মধু 

েোষ, লদি, এমব্রয়িো ী দেষকয় আেোদসে প্রদেক্ষণ বিয়ো হকচ্ছ। নগ  দভদত্তে প্রোদন্তে মদহলো উন্নয়ন প্রেল্প েোিেোয়ন েলকছ। 

প্রোয় ২৫ টি বক্ষকে স েো  পোইলে প্রেকল্প  মোেকম সো োকিকে নো ীকি  ব্যোপে প্রদেক্ষণ েম বসূদে েোলোকচ্ছ। একত নো ী ো 

আত্মেম বসাংিোন প্রদক্রয়োয় স্বোেলম্বী হকয় উঠকছ ।  

 বেগম ব োকেয়ো  দনকজ  বলখো েোব্য গ্রকে  মকেই নো ী  মুদিকত তাঁ  িে বকন  পদ েয় পোওয়ো যোয়। জোগ কণ  েোজ 

‘েঠিন সোধনো ’ মন্তব্য েক  দতদন দলকখদছকলন-‘বেোন ভোল েোজ অনোয়োকস হয় নো।’  

 েতেষ ব আকগ  সোমোদজে েোিেতোয় বেগম ব োকেয়ো  েোব্যগ্রকে স্ত্রী জোদত  অেমোননো, েদথত পি বো প্রথোয় নো ী  

অেরুদ্ধোেিো, নো ী  স্বোধীনতো, দেজ্ঞোন মনস্কতো এোং নো ী  অথ বননদতে মুদি ও স্বোেলম্বীতো  েথো একসকছ। দতদন তখনই 

বুঝকত পোক ন- ‘নো ীকে দনকজ  পোকয় িোদড়কয়ই মুদি অজবন ে কত হকে। দেক্ষোই হল বসই স্বদনভ ব তো  বসোপোন।’ দতদন জোদত-

ধম ব দনদে বকেকষ নো ী মুদি, সমোনোদধেো  এোং প্রগদতেীল দেন্তো-বেতনো  পদথকৃত। 

 নো ী ও পুরুকষ  সদিদলত প্রকেটাতো  মোেকম আম ো ২০২১ সোকল  আকগই েোাংলোকিেকে এেটি উচ্চ মেম আকয়  

বিে এোং ২০৪১ সোকল  মকে এেটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বিে দহসোকে গকড় তুলকেো - এটিই বহোে ব োকেয়ো দিেকস আমোকি  

অঙ্গীেো  ।  

বখোিো হোক জ। 

জয় েোাংলো, জয় েঙ্গেন্ধু, 

 েোাংলোকিে দে জীেী বহোে।  

... 


