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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

 

অনুষ্ঠাম্মনর সোতনি সভাপতি, 

সহকমীবৃন্দ,  

নারী সমাম্মর্র প্রতিতনতধবৃন্দ, 

উপতিি সুতধমন্ডলী। 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

আন্তর্জাতিক নারী তিবস ২০১৬-এর উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন উপতিি সকলম্মক র্ানাই আমার আন্ততরক শুম্মভচ্ছা।  

স্বাধীনিার মাম্মস আতম শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ সব জকাম্মলর সব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমানম্মক। 

স্মরণ করতি র্ািীয় র্ার শনিাম্মক। শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ মুতিযুম্মদ্ধর ৩০ লাখ েহীিম্মক। যুদ্ধাহি মুতিম্ম াদ্ধা এবং েহীি পতরবাম্মরর 

সিস্যম্মির প্রতি সমম্মবিনা র্ানাতচ্ছ। মুতিম্ম াদ্ধাম্মির প্রতি রইল আমার সালাম।  

মহান মুতিযুম্মদ্ধ বাংলাম্মিম্মের নারীরা র্রম আত্মিযাগ কম্মরম্মিন। প্রায় ২ লাখ মা-শবান পাতকস্তানী হানািার বাতহনী 

এবং িাম্মির শিাসরম্মির বারা তনগৃহীি এবং লাতিি হম্ময়ম্মিন। আর্ম্মক নারী তিবম্মস আতম িাঁম্মির প্রতি সোন র্ানাতচ্ছ। শ সব 

নারী মুতিযুদ্ধ কম্মরম্মিন িাঁম্মির প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম।    

সুতধবৃন্দ, 

বাংলাম্মিম্মে নারীর ক্ষমিায়ম্মনর সূর্না হয় স্বাধীনিার পম্মরই। সব জকাম্মলর সব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুতর্বুর রহমান নারীর সমঅতধকাম্মর তবশ্বাস করম্মিন। র্ািীয় র্ীবম্মনর সকলম্মক্ষম্মে নারীর সমানাতধকাম্মরর তবষয়টি তিতন 

সংতবধাম্মনর ১৯ এবং ২৮ অনুম্মচ্ছম্মি তনতিি কম্মরম্মিন।   

সংতবধাম্মনর অনুম্মচ্ছি ২৮-এর (১) ধারায় বলা হম্ময়ম্মি: শকবল ধম জ, শগাষ্ঠী, বণ জ, নারীপুরুষম্মভম্মি বা র্ন্মিাম্মনর কারম্মণ 

শকান নাগতরম্মকর প্রতি রাষ্ট্র ববষম্য প্রিে জন কতরম্মবন না। (২) ধারায় বলা হম্ময়ম্মি: রাষ্ট্র ও গণর্ীবম্মনর সব জস্তম্মর নারীপুরুষ সমান 

অতধকার লাভ কতরম্মবন। 

স্বাধীনিা যুম্মদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত নারীম্মির পুনব জাসন ও ক্ষমিায়ম্মনর লম্মক্ষয ১৯৭২ সাম্মল র্াতির তপিা ‘নারী পুনব জাসন শবার্ জ’ 

গঠন কম্মরতিম্মলন।  

সুতধবৃন্দ, 

শিম্মের শমাট র্নসংখ্যার অম্মধ জক নারী। এই অম্মধ জক অংেম্মক বাি তিম্ময় আমাম্মির সামতগ্রক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র 

পতরসম্মর একটা পতরবাম্মরর কথাই  তি আমরা ধতর - শ  পতরবাম্মরর নারীপুরুষ উভয়ই শরার্গার কম্মরন, িাঁরা অন্যম্মির শর্ম্ময় 

স্বচ্ছল র্ীবন াপন কম্মরন।  

গম্মবষণায় শিখা শগম্মি নারীগণ অথ জননতিক উন্নয়ম্মনর শক্ষম্মে পুরুম্মষর শর্ম্ময় অম্মনক শবতে ইতিবার্ক ভূতমকা পালন 

করম্মি পাম্মরন। পুরুম্মষর তুলনায় িাঁরা অম্মনক শবতে সঞ্চয়ী এবং উৎপািনেীলখাম্মি তবতনম্ময়াম্মগ পারিেী। িাঁরা সাধারণি কম 

ঝুঁতকপূণ জ খাম্মি তবতনম্ময়াগ কম্মর থাম্মকন। নারীগণ কষ্ট-সতহষ্ণু। িাই শুধু নারী-পুরুম্মষর সমিার তবধাম্মনর র্ন্য নয়, বরং শটকসই 

উন্নয়ম্মনর র্ন্য নারীর উপর তবতনম্ময়াগম্মক একটি ভাম্মলা তবতনম্ময়াগ তহম্মসম্মব তবম্মবর্না করা হয়।  

বিজমাম্মন তবশ্ব-িাতরম্মদ্রযর ৭০ েিাংেই নারী এবং কন্যা তেশুরা। িাঁরা একতিম্মক ম জিাসম্পন্ন কার্ শথম্মক বতঞ্চি, 

অন্যতিম্মক িাঁরা শ  কার্ কম্মরন, শস কাম্মর্র ন্যায্য মজুতর িাঁরা পান না। অথর্ তবতভন্ন দুম্ম জাম্মগ, অস্বাভাতবক অবিায় নারীরাই 

সবম্মর্ম্ময় শবতে ঝুঁতকম্মি থাম্মকন।  

বাংলাম্মিম্মে আমরা নারীর এ বঞ্চনা তনরসম্মন তনরলসভাম্মব কার্ কম্মর  াতচ্ছ। একতিম্মক আইনী কাঠাম্মমার আওিায় 

নারীম্মির প্রতি সতহংসিা তনবারণ, িাঁম্মির অতধকারগুম্মলাম্মক প্রতিষ্ঠা করা হম্মচ্ছ, অন্যতিম্মক তেক্ষা, িক্ষিা উন্নয়ন, কাম্মর্র পতরতধ 

বাড়াম্মনা, আতথ জক প্রতিষ্ঠাম্মন সুম্ম াগ-সুতবধা বৃতদ্ধর মাধ্যম্মম িাঁম্মির  স্বাবলম্বী হম্মি সহায়িা করা হম্মচ্ছ। কারণ, অথ জননতিক মুতি 

না হম্মল শুধু আইনী কাঠাম্মমা বিতর কম্মর নারীর শটকসই ক্ষমিায়ন সম্ভব নয়।  



 

তেক্ষা হম্মচ্ছ নারীর ক্ষমিায়ম্মনর সবম্মর্ম্ময় কা জকর হাতিয়ার। এর্ন্য আমরা তেক্ষানীতিম্মি নারী তেক্ষার উপর তবম্মেষ 

গুরুত্বাম্মরাপ কম্মরতি। বািে শশ্রণী প জন্ত কন্যা তেশুম্মির তেক্ষা অনবিতনক কম্মরতি। কন্যা তেশুম্মির র্ন্য উপবৃতি শিওয়া হম্মচ্ছ। 

প্রাথতমক তবদ্যালম্ময়র তেক্ষকম্মির ৬০ ভাগ পূরণ করা হম্মচ্ছ নারী তেক্ষক বারা। 

আতম মম্মন কতর নারীর ক্ষমিায়ম্মনর র্ন্য নারীম্মির অতধক সংখ্যক হাম্মর রার্নীতিম্মি অংেগ্রহণ র্রুতর।  

আমাম্মির উম্মদ্যাম্মগর ফম্মলই বাংলাম্মিম্মে রার্ননতিক কম জকাম্মন্ড নারীর অংেগ্রহণ উম্মল্লখম্ম াগ্যভাম্মব বৃতদ্ধ শপম্ময়ম্মি। 

বিজমাম্মন বাংলাম্মিম্মের প্রধানমন্ত্রী এবং সংসি শনিা, তবম্মরাধীিলীয় শনিা, সংসম্মির উপম্মনিা, স্পীকার এবং একর্ন হুইপ 

নারী। বিজমান সংসম্মি সরাসতর শভাম্মট তনব জাতর্ি ২০ র্ন নারী সংসি সিস্য রম্ময়ম্মিন। সংরতক্ষি নারী আসম্মনর সংখ্যা ৩০ 

শথম্মক ৫০ র্ম্মন উন্নীি করা হম্ময়ম্মি। তৃণমূল প জাম্ময় নারীর রার্ননতিক ক্ষমিায়ম্মনর র্ন্য প্রতিটি িানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাম্মন - 

শ মন ইউতনয়ন পতরষি, উপম্মর্লা পতরষি, শপৌরসভা, তসটি কম্মপ জাম্মরেন - ৩০ েিাংে আসন নারীর র্ন্য সংরতক্ষি রাখা 

হম্ময়ম্মি।  

সুতধমন্ডলী, 

 নারীমুতির প্রধান বাধা  তি হয় পুরুষ, িম্মব নারীমুতির পথপ্রিে জকও পুরুষ। আমাম্মির র্ািীয় কতব কার্ী নর্রুল 

ইসলাম িাঁর ‘নারী’ কতবিায় নারী সমার্ম্মক উচ্চাসম্মন িান তিম্ময়ম্মিন। আমাম্মির পাতরবাতরক, সামাতর্ক এবং রাষ্ট্রীয় র্ীবম্মন 

নারী এবং পুরুম্মষর শ  সমান অবিান, একথা িাঁর মি এি স্পষ্ট কম্মর আর শকউ বম্মলনতন।   

‘‘তবম্মশ্ব  া-তকছু মহান সৃতষ্ট তর্র-কল্যাণকর 

অম্মধ জক িার কতরয়াম্মি নারী, অম্মধ জক িার নর।’’ 

একই সম্মঙ্গ কতব হু ুঁতেয়ার কম্মর তিম্ময়ম্মিন: 

‘‘শসতিন সুদূর নয়; 

শ তিন ধরণী পুরুম্মষর সাম্মথ গাতহম্মব নারীরও র্য়।’’ 

কতবর ভতবষ্যবাণী বৃথা  ায়তন। বাংলাম্মিম্মে আর্ সব জে নারীর র্য়-র্য়কার শুরু হম্ময়ম্মি। তেক্ষা-িীক্ষায়, সাহসীকিায়, 

শখলাধুলায়, সৃতষ্টেীল কাম্মর্ বাংলাম্মিম্মের নারীগণ আর্ সামম্মনর কািাম্মর। আমাম্মির নারীগণ আর্ প্রোসন, তবর্ার তবভাগ, 

তেক্ষা প্রোসন, সশ্রস্ত্রবাতহনী, আইন-শৃঙ্খলা বাতহনীর উচ্চপম্মি সমাসীন।  

আমাম্মির শমম্ময়রা আর্ সুদূর আতিকায় র্াতিসংম্মের োতন্তরক্ষী বাতহনীর িাতয়ত্ব পালন করম্মিন, এভাম্মরস্টসহ তবম্মশ্বর 

বড় বড় পব জি শৃঙ্গ তবর্য় করম্মিন। িারা শখলাধুলায় তবম্মিম্মের মাটি শথম্মক পিক তিতনম্ময় আনম্মিন। আমাম্মির শপাোককমীম্মির 

বিতর শপাোক সারাতবম্মশ্বর মানুম্মষর েরীম্মর শোভা পাম্মচ্ছ।  

কাম্মর্ই নারীর ক্ষমিায়ম্মন সব জাম্মগ্র পুরুষ সমার্ম্মকই এতগম্ময় আসম্মি হম্মব। একর্ন তপিাই পাম্মরন িাঁর কন্যার 

সুতেক্ষার ব্যবিা করম্মি। একর্ন ভাই পাম্মরন িাঁর শবাম্মনর র্লার পথম্মক মসৃণ করম্মি, একর্ন স্বামীই পাম্মরন পতরবাম্মর এবং 

পতরবাম্মরর বাইম্মর িাঁর সহধমীনীর সোন ও ম জিা সমুন্নি রাখম্মি। নারী র্াগরম্মণর অগ্রদূি শবগম শরাম্মকয়াম্মক সুতেতক্ষি 

করার কাতরগর তিম্মলন িাঁর বড় ভাই। আর তবম্ময়র পর স্বামীর আনুকূল্য শপম্ময়তিম্মলন বম্মলই তিতন হম্মি শপম্মরতিম্মলন নারী 

র্াগরম্মণর অগ্রদূি।  

আমাম্মির সরকাম্মরর শময়াম্মি নারীর ক্ষমিায়ন এবং নারী অতধকার প্রতিষ্ঠার র্ন্য উম্মল্লখম্ম াগ্য অর্জনগুম্মলা হম্মচ্ছ: 

 র্ািীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়ন; 

 নারী প্রর্নন হার হ্রাস এবং তেশু মৃতুযর হার হ্রাম্মস এমতর্তর্ ও সাউথ-সাউথ পুরস্কার অর্জন, 

 নারী স্বাক্ষরিা সাফম্মল্যর র্ন্য ইউম্মনম্মস্কা কতৃজক ‘‘োতন্ত বৃক্ষ’’ পুরস্কার, 

 তলঙ্গ ববষম্য সূর্ম্মক ১৪৫টি শিম্মের মম্মধ্য বাংলাম্মিম্মের অবিান ৬৪। ভারম্মির অবিান ১০৮, পাতকস্তাম্মনর ১৪৪, 

শ্রীলঙ্কার ৮৪; 

 মুতিযুম্মদ্ধ তন জাতিি মা-শবানম্মির ‘বীরঙ্গনা’ শখিাব এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রিান; 

 মাতৃত্বকালীন ছুটির শময়াি ৪ শথম্মক ৬ মাম্মস বতধ জি করা; 

 সন্তাম্মনর পতরর্ম্ময় বাবার পাোপাতে মাম্ময়র নাম শলখা বাধ্যিামূলক করা; 

 র্ািীয় সংসম্মি সংরতক্ষি নারী আসন ৩০ শথম্মক ৫০ এ উন্নীি করা;  

 িানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাম্মন ৩০ েিাংে আসন সংরক্ষণ;  



 

 প্রতিটি উপম্মর্লা পতরষম্মি ১ র্ন তনব জাতর্ি মতহলা ভাইস-শর্য়ারম্যাম্মনর পি সৃতষ্ট; 

 ইউতনয়ন পতরষম্মির সংরতক্ষি আসম্মন তনব জাতর্ি পাঁর্ র্ন নারী সিস্যম্মক উপম্মর্লা পতরষম্মি অন্তর্ভ জিকরণ; 

 সরকাতর র্াকুরীম্মি মতহলাম্মির র্ন্য ১০% শকাটা সংরক্ষণ; 

 নারী উম্মদ্যািারা পুরুষ উম্মদ্যািাম্মির শর্ম্ময় ৫-৬% কম সুম্মি ঋণ সুতবধা; 

 রার্ধানী ধানমতন্ডর রাপা প্লার্ায় ‘র্তয়িা’ নাম্মম তবক্রয় ও প্রিে জনী শকন্দ্র িাপন; 

 ল্যাকম্মটটিং মািার ও গভ জবিী মাম্ময়ম্মির র্ন্য ভািা র্ালু; 

 তবধবা ও তনগৃহীি মতহলা ভািাপ্রাপ্তম্মির সংখ্যা ১০ লাখ ১২ হার্ার শথম্মক ১১ লাখ ১৩ হার্াম্মর উন্নীিকরণ;  

 নারীর প্রতি পাতরবাতরক সতহংসিা প্রতিম্মরাম্মধ আইন ও তবতধমালা প্রণয়ন;   

 তর্এনএ আইন-২০১৪ কা জকর করা; 

 নারীর প্রতি সতহংসিা শরাম্মধ র্ািীয় কম জপতরকল্পনা (২০১৩-২০২৫) প্রণয়ন; 

 বাল্যতববাহ তনম্মরাধ আইন-২০১৪ এর খসড়া মতন্ত্রসভায় অনুম্মমািন;   

 ‘শ ৌতুক তনম্মরাধ আইন-১৯৮০’ সংম্মোধন কম্মর ‘শ ৌতুক তনম্মরাধ আইন-২০১৫’ করা হম্মচ্ছ।  

 নারী তন জািন প্রতিম্মরাম্মধ ৭টি তবভাগীয় েহর ও ফতরিপুর শমতর্ম্মকল কম্মলর্ হাসপািাম্মল ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস 

শসন্টার িাপন; 

 ৪০টি শর্লা সির হাসপািাল এবং ২০টি উপম্মর্লা স্বািয কমম্মপ্লম্মে শমাট ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস শসল িাপন;  

 তন জািম্মনর তেকার নারী ও তেশুর দ্রুি ও ন্যায় তবর্ার তনতিি করম্মি ঢাকা শমতর্ম্মকল কম্মলর্ কযাম্পাম্মস ন্যােনাল 

ফম্মরনতসক তর্এনএ শপ্রাফাইতলং ল্যাবম্মরটতর িাপন; 

 নারী ও তেশু তন জািন প্রতিম্মরাম্মধ ন্যােনাল শহল্পলাইন র্ালু; 

 র্ািীয় মতহলা সংিার শকন্দ্রীয় কা জালম্ময় একটি ‘‘নারী  তন জািন প্রতিম্মরাধ শসল’’ এর কা জক্রম পতরর্ালনা; 

 শসগুনবাতগর্ায় ১০০ েয্যার মতহলা ও তেশু র্ায়াম্মবটিক হাসপািাল তনম জাণ; 

 ৪০টি মন্ত্রণালয় ও তবভাম্মগর শর্ন্ডার-সংম্মবিনেীল বাম্মর্ট প্রণয়ন;  

 ৮টি কম জর্ীবী মতহলা শহাম্মস্টল পতরর্ালনা;  

 শিম্মের ৪ হার্ার ৫ে’ ৪৭টি ইউতনয়ম্মন মতহলাম্মির র্ন্য তভতর্তর্ কম জসূতর্ বাস্তবায়ন;  

 সরকাতর ৮টি প্রতেক্ষণ শকন্দ্র হম্মি নারীম্মির তবতভন্ন আয়-বধ জনমূলক কাম্মর্ প্রতেক্ষণ প্রিান; 

 তহর্ড়াম্মির তৃিীয় তলঙ্গ তহম্মসম্মব স্বীকৃতি প্রিান; 

সুধী, 

 অথ জননতিক উন্নয়ন িাড়া মানুম্মষর মুতি সম্ভব নয় - শস নারী শহাক আর পুরুষই শহাক। িাই আমরা মানুম্মষর 

অথ জননতিক উন্নয়ম্মনর লম্মক্ষয কার্ করতি। মানুম্মষর কম জসংিাম্মনর সুম্ম াগ সৃতষ্ট করতি। গি সাি বিম্মর আমরা শিড় শকাটি 

মানুম্মষর কম জসংিাম্মনর ব্যবিা কম্মরতি। মানুম্মষর মাথাতপছু আয় ১ হার্ার ৩১৬ মাতকজন র্লাম্মর উন্নীি হম্ময়ম্মি। বাংলাম্মিে তনম্ন-

মধ্যম আম্ময়র শিম্মে উন্নীি হম্ময়ম্মি। 

 আমরা তবর্য়ী র্াতি। পরমুখাম্মপক্ষী হম্ময় আমরা বাঁর্ম্মি র্াই না। আমাম্মির ভাগ্য আমরা তনম্মর্রাই গম্মড় তুলব। 

এর্ন্য প্রম্ময়ার্ন নারী-পুরুষ তনতব জম্মেম্মষ সকম্মলর ঐকযবদ্ধ প্রম্মর্ষ্টা। 

 আসুন, আমরা নারীর প্রতি সোন শিখাই। িাঁম্মির কাম্মর্র  থা থ মূল্যায়ন কতর। িাঁম্মির কাম্মর্র পতরম্মবে তনরাপি 

কতর। নারীম্মক র্ািীয় উন্নয়ম্মনর মূলম্মরাম্মি অন্তর্ভ জি কতর। িাহম্মলই আমরা র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমাম্মনর 

স্বম্মের ‘শসানার বাংলা’ গম্মড় তুলম্মি পারব। বাংলাম্মিে হম্মব তবম্মশ্বর বুম্মক একটি সমৃদ্ধোলী, োতন্তপূণ জ শিে। 

 সবাইম্মক শুম্মভচ্ছা র্াতনম্ময় আতম আন্তর্জাতিক নারী তিবস ২০১৬ উি াপম্মনর শুভ উম্মবাধন শোষণা করতি। 

শখািা হাম্মফর্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাম্মিে তর্রর্ীবী শহাক। 

--- 


