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সোতনি সভাপতি, 

সহকমীবৃন্দ, নারী সমাম্মর্র প্রতিতনতধবৃন্দ এবং 

সুতধম লী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

স্বাধীনিার মাস মাম্মর্ জ মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালম্ময়র উম্মযাম্মে আ র্জাতিক নারী তিবস - ২০১৫ উপলম্মে 

আম্ময়াতর্ি এ অনুষ্ঠাম্মন উপতিি সকলম্মক আতম শুম্মভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। 

আর্ম্মকর এই তিম্মন আতম েভীর শ্রদ্ধার সাম্মে স্মরণ করতি সব জকাম্মলর সব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুতর্বুর রহমান ও বঙ্গমািা শেখ ফতর্লাতুম্মেসা মুতর্বম্মক। স্মরণ করতি র্ািীয় র্ার শনিা ও মহান মুতিযুম্মদ্ধর তিে লাখ 

েহীিম্মক। 

েভীর শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ অসীম সাহসী নারী মুতিম্মযাদ্ধাম্মির যাঁরা স্বাধীনিার র্ন্য অস্ত্র হাম্মি যুদ্ধ কম্মরতিম্মলন। স্মরণ 

করতি সম্ভ্রমহারা দু’লে মা-শবান এবং শসই নারীম্মির যাঁরা মুতিম্মযাদ্ধাম্মির তর্তকৎসা-শসবা তিম্ময়ম্মিন, খায ও আশ্রয় তিম্ময়ম্মিন। 

এসকল মহীয়সীর সম্মব জাচ্চ িযাম্মের তবতনমম্ময় আমরা অর্জন কম্মরতি আমাম্মির তপ্রয় স্বাধীনিা। 

নারী কন্যা, র্ায়া ও র্ননী। তবম্মের সকল কল্যাণ ও মানবিার উেয়ম্মন রম্ময়ম্মি নারীর সমান অংেগ্রহণ। 

আমত্মর্জাতিক নারী তিবম্মসর এবাম্মরর প্রতিপায ‘‘নারীর েমিায়ন, মানবিার উেয়ন’’। আতম আো কতর, তিবসটির উদ যাপন 

শিম্মের নারী সমাম্মর্র কম জস্পৃহাম্মক বহুগুম্মণ বৃতদ্ধ করম্মব। সমাম্মর্ নারীর অংেগ্রহণ আরও ত্বরাতিি হম্মব। 

সুতধমন্ডলী, 

 নারীর উেয়ন িাড়া শিম্মের সামতগ্রক উেয়ন সভব ব নয় - এ েভীর উপলতি শেম্মকই র্াতির তপিা স্বাধীনিার পর নারী 

সমাম্মর্র উেয়ম্মন পিম্মেপ শনন।  

র্াতির তপিা আমাম্মির উপহার শিন ’৭২ এর অনন্য সংতবধান। যা শকবল রার্ননতিক ও অে জননতিক মুতির কোই 

বম্মলতন; অ    বতলষ্ঠভাম্মব নারী-পু     সমিাও সমুেি কম্মরম্মি। র্ািীয় সংসম্মি সব জপ্রেম র্াতির তপিা নারীম্মির র্ন্য ১৫টি 

আসন সংরতেি কম্মরন। এটাই বাংলাম্মিম্মের ইতিহাম্মস নারীর েমিায়ম্মনর লম্মেয প্রেম পিম্মেপ। যার ফম্মল স্বাধীনিা উত্তর 

বাংলাম্মিম্মে প্রেম সংসম্মিই নারীরা প্রতিতনতধত্ব করার সুম্মযাে পায়।  

স্বাধীনিা যুম্মদ্ধ েতিগ্রস্ত নারীম্মির পুনব জাসন ও েমিায়ম্মনর লম্মে ১৯৭২ সাম্মল র্াতির তপিা ‘নারী পুনব জাসন শবার্ জ’ 

েঠন কম্মরন। শিম্মে নারী উেয়ম্মনর প্রাতিষ্ঠাতনক যািা শু  হয়। 

সুতধবৃন্দ, 

বাংলাম্মিে আওয়ামী লীে যখনই সরকার েঠন কম্মরম্মি শিম্মের নারী সমাম্মর্র উেয়ম্মন কার্ কম্মরম্মি। আমরা ১৯৯৬ 

সাম্মল সরকার েঠম্মনর পর পঞ্চম পঞ্চ-বাতষ জক পতরকল্পনায় নারী উেয়নম্মক যুি কতর। ১৯৯৭ সাম্মল ৮ মার্ জ বাংলাম্মিম্মে সব জপ্রেম 

র্ািীয় নারী উেয়ন নীতি শ াষণা কতর। ১৯৯৭ সাম্মল ইউতনয়ন পতরষি তনব জার্ম্মন ৩টি সংরতেি আসম্মন সরাসতর তনব জার্ন 

অনুতষ্ঠি হয়। আমরা একই বির ২৮ শম ‘তনরাপি মাতৃত্ব তিবস’ পালম্মনর তসদ্ধা  শনই। ১৯৯৮ সাম্মল আমরা নারী উেয়ম্মন 

র্ািীয় কম জপতরকল্পনা গ্রহণ কতর। 
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আমরা সন্তাম্মনর পতরতর্তির সাম্মে বাবার নাম্মমর পাম্মে মাম্ময়র নাম ব্যবহার বাধ্যিামূলক কতর। আমরাই সব জপ্রেম 

সামতরক বাতহনীম্মি অতফসার পম্মি নারীম্মির তনম্ময়াে শিওয়া শু  কতর। এসময় আমরা বাংলাম্মিম্মে প্রেম মতহলা সতর্ব তনম্ময়াে 

শিই। সুপ্রীম শকাম্মট জর তবর্ারপতি, ব্যাংতকং শসক্টম্মরর উচ্চপি এবং রাষ্ট্রদূি তহম্মসম্মব নারী তনম্ময়াম্মের পাোপাতে তনয জাতিি 

নারীম্মির সুতবর্াম্মরর র্ন্য নারী পুতলে পতরর্াতলি োনা িাপম্মনর কার্ও আমরা শু  কতর। 

২০০০ সাম্মল CEDAW সনম্মির Optional Protocol অনুস্বাের কতর। একই বির তমম্মলতনয়াম শর্ম্মভলপম্মমন্ট 

শোল সনম্মি স্বাের কম্মর আমরা নারী উেয়ম্মন যুো কারী পিম্মেপ গ্রহণ কতর। 

সুতধমন্ডলী, 

 ২০০১ সাম্মল তবএনতপ র্তঙ্গ সংেঠন র্ামািম্মক সাম্মে তনম্ময় সরকার েঠন কম্মর। িারা নারী উেয়ম্মন আমাম্মির শনওয়া 

সকল কম জসূতর্ বন্ধ কম্মর শিয়। শিম্মের মানবসম্পি উেয়ম্মনর সবম্মর্ম্ময় বড় খাি নারী উেয়ন েমম্মক িাঁড়ায়। র্নেম্মণর তবপুল 

ম্যাম্মন্ডট তনম্ময় আমরা ২০০৯ সাম্মল সরকার েঠন কতর। শিম্মের নারী সমার্ আবার স্বপ্ন শিখম্মি শু  কম্মর।  

েি িয় বিম্মর শিম্মের নারী সমাম্মর্র উেয়ম্মন আমরা তবতভেমুখী কম জসূতর্ বা বায়ন কম্মরতি। আমরা র্ািীয় নারী 

উেয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন এবং এর বা বায়ন কায জক্রম গ্রহণ কম্মরতি। পাতরবাতরক সতহংসিা (প্রতিম্মরাধ ও সুরো) আইন 

২০১০, পাতরবাতরক সতহংসিা (প্রতিম্মরাধ ও সুরো) তবতধমালা ২০১৩, তর্এনএ আইন ২০১৪ এবং নারী ও তেশুর প্রতি 

সতহংসিা প্রতিম্মরাম্মধ র্ািীয় কম জপতরকল্পনা ২০১৩-২০২৫ প্রণয়ন কম্মরতি। মা      ন ছুটি ৬ মাম্মস উেীি এবং 

মাতৃ কালীন ভািা ও ল্যাকম্মটটিং মািার ভািা র্ালু কম্মরতি। আমরা এখন মন্ত্রণালয়গুম্মলাম্মি শর্ন্ডার সংম্মবিনেীল বাম্মর্ট 

প্রণয়ন করতি। 

বাংলাম্মিে এমতর্তর্ লেমািা অর্জম্মন তবম্মে ১ম িান অতধকার কম্মরম্মি। শলাবাল হাঙ্গার ইনম্মর্ম্মের সাম্প্রতিক 

র্তরম্মপ বাংলাম্মিে িতেণ এতেয়ার মম্মধ্য অগ্রোমী শিে। তবে অে জননতিক শফারাম্মমর      ল শর্ন্ডার গ্যাপ তরম্মপ জাট ২০১৪ 

অনুযায়ী ১৪২টি শিম্মের মম্মধ্য বাংলাম্মিম্মের অবিান ৬৮িম যা েি কম্ময়ক বিম্মর ১৩ ধাপ এতেম্ময়ম্মি। রার্ননতিক েমিায়ম্মন 

নারী অংেগ্রহম্মণর মান তহম্মসম্মব তবম্মের মম্মধ্য বাংলাম্মিে ৭ম িাম্মন।  

র্াতিসং সহ তবম্মের তবতভে শিে ও সংিা নারী উেয়ম্মন আমাম্মির ভূয়সী প্রেংসা করম্মি। সাউে-সাউে পুরস্কার এবং 

নারী স্বােরিায় ইউম্মনম্মস্কার ‘‘ো   বৃে’’ পুরস্কারসহ আমরা অসংখ্য পুরস্কার অর্জন কম্মরতি। 

আমাম্মির তস্পকার র্. তেরীন োরতমন শর্ৌধুরী এমতপ তবপুল শভাম্মট র্য়ী হম্ময় কমনওম্ময়লে পাল জাম্মমন্টারী 

এম্মসাতসম্ময়সন-এর শর্য়ারপাস জন তনব জাতর্ি হম্ময়ম্মিন, যা বাংলাম্মিম্মের র্ন্য তবরল সোন। 

সুতধবৃন্দ, 

আমাম্মির সরকাম্মরর পৃষ্ঠম্মপাষকিা এবং এম্মিম্মের নারীম্মির কম জস্পৃহা, িেিা ও িযাম্মের ফম্মল র্ািীয় ও 

আ    তিক পয জাম্ময় বাংলাম্মিম্মের নারীর অবিান সুদৃঢ় হম্ময়ম্মি। র্ািীয় সংসম্মি ৭০ র্ন নারী সংসি সিস্য রম্ময়ম্মিন। আমরা 

সংরতেি নারী আসন ৫০টিম্মি উেীি কম্মরতি। প্রতিটি উপম্মর্লা পতরষম্মি ১ র্ন তনব জাতর্ি মতহলা ভাইস-শর্য়ারম্যান রম্ময়ম্মিন। 

িানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূম্মহ সংরতেি নারী আসম্মনর সংখ্যা এক তৃিীয়াংম্মে উেীি করা হম্ময়ম্মি। এসকল আসম্মন সরাসতর 

তনব জার্ম্মনর ব্যবিা নারীর েমিায়ন বহুগুম্মণ বৃতদ্ধ কম্মরম্মি।  

নারী উেয়ম্মন অগ্রমুখী শকৌেল গ্রহম্মণর ফম্মলই আর্ শিম্মের প্রধানমন্ত্রী, তস্পকার, সংসি উপম্মনিা, তবম্মরাধী িলীয় 

শনিা, হুইপ, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসিীয় িায়ী কতমটির শর্য়ারপাস জন, তবর্ারপতি, তবেতবযালম্ময়র উপার্ায জ, প্রধানমন্ত্রীর 

কায জালয়সহ মন্ত্রণালম্ময়র সতর্ব, তর্তস, এসতপসহ সরকাম্মরর সকল শেম্মি নারীম্মির দৃপ্ত পির্ারণা।  

শুধু সরকাতর পয জাম্ময়ই নয়, নারীরা আর্ ব্যবসায়ী, উম্মযািা। কৃতষ, তেল্প, িাপিয, ক্রীড়া, তর্তকৎসা, তেো, েণমাধ্যম 

সকল শেম্মিই নারীরা কার্ কম্মরম্মিন ।বাংলাম্মিম্মের ২ র্ন নারী এভাম্মরষ্ট র্ম্ময়র শেৌরবও অর্জন কম্মরম্মিন। শিম্মের শমম্ময়রা 

আর্ আ    তিক তক্রম্মকট শখলম্মি। 

শসনা, শনৌ, তবমান, পুতলে ও আনসার বাতহনীম্মি নারীরা িেিার স্বাের শরম্মখ র্ম্মলম্মিন। আমাম্মির নারীরা র্াতিসং  

োতন্তরেী  তমেম্মন কার্ করম্মিন। তবতভে উেয়ন প্রকম্মল্প পরামে জক তহম্মসম্মব কার্ করম্মিন। ইনো   হ নারী উেয়ম্মনর এ ধারা 

ভতবষ্যম্মিও অব্যাহি োকম্মব। 
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সুতধমন্ডলী, 

আমরা রাষ্ট্রীয় নীতি, প্রকল্প ও কম জসূতর্ম্মি নারীর অংেগ্রহণ ও র্ািীয় তেোনীতিম্মি নারী তেোম্মক অগ্রাতধকার 

তিম্ময়তি। উপবৃতত্ত, তবনামূম্মল্য তেো উপকরণ তবিরণ এবং অনবিতনক তেো  প্রিাম্মনর ফম্মল নারী তেোর হার বৃতদ্ধ শপম্ময়ম্মি। 

িািীম্মির স্কুম্মল ভতিজর হার েিভাম্মে উেীি হম্ময়ম্মি। নারীর উচ্চতেোম্মক উৎসাতহি করার র্ন্য প্রধানমন্ত্রীর তেো সহায়িা ট্রাস্ট 

ফান্ড েঠন করা হম্ময়ম্মি।  

আমরা নারীম্মির র্ন্য রার্ধানীম্মি পৃেক বাস সাতভ জস র্ালু কম্মরতি। কম জর্ীতব মতহলা শহাম্মস্টল ও তেশু তিবাযত্ন   ন্দ্র 

িাপন কম্মরতি। শপাোক তেম্মল্পর নারী কমীম্মির র্ন্য আমরা আশুতলয়ায় শহাম্মস্টল তনম জাণ কম্মরতি। শর্লা, উপম্মর্লায় কম জর্ীতব 

নারীম্মির র্ন্য শহাম্মস্টল তনম জাণ করা হম্মচ্ছ। 

িাতরদ্র্য তবম্মমার্ম্মন একটি বাড়ী একটি খামার, তভতর্তর্, আশ্রয়ণ, বয়স্ক ভািা, মাতৃত্বকালীন ভািা, প্রসূতি মাম্ময়ম্মির 

ভািা, আত্ম-কম জসংিাম্মন প্রতেেন ও ক্ষুদ্র্ ঋণসহ অন্যান্য কম জসূতর্র মাধ্যম্মম অবম্মহতলি ও বতঞ্চি নারীম্মির আত্ম-তবোম্মসর 

উৎস তিরী করতি। প্রতেেণ তনম্ময় নারীরা শিম্মে-তবম্মিম্মে র্াকুতর করম্মিন। ক্ষুদ্র্ নারী উম্মযািাম্মির র্ন্য ঢাকায় তবপণন শকন্দ্র 

‘‘র্তয়িা’’ র্ালু করা হম্ময়ম্মি।  

আমরা তনয জাতিি নারী ও তেশুম্মির র্ন্য সারাম্মিম্মে ৮টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস শসন্টার এবং ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইতসস 

শসল িাপন কম্মরতি। ঢাকা শমতর্ম্মকল কম্মলর্ কযাম্পাম্মস ন্যােনাল ফম্মরনতসক তর্এনএ শপ্রাফাইতলং ল্যাবম্মরটরী িাপন করা 

হম্ময়ম্মি। 

এসকল পিম্মেম্মপর ফম্মল আমাম্মির নারীরা আর্ সামম্মনর তিম্মক এতেম্ময় র্ম্মলম্মি। িারা শিেম্মক সামম্মনর তিম্মক এতেম্ময় 

তনম্মচ্ছ। 

সুতধবৃন্দ, 

আর্ আমরা যখন শিম্মের নারীসমাম্মর্র উেয়নসহ প্রতিটি শেম্মি বাংলাম্মিেম্মক তবম্মের বুম্মক উেয়ম্মনর শরাল মম্মর্ম্মল 

পতরণি করতি িখন তবএনতপ-র্ামাি শর্াট হরিাল-অবম্মরাম্মধর নাম্মম শিম্মের নারী, তেশু ও সাধারণ মানুষম্মক পুতড়ম্ময় মারম্মি। 

সম্পি ধ্বংস করম্মি। এ হিযাযজ্ঞ ও নৃেংসিায় তযতন শনতৃত্ব তিম্মচ্ছন, ভাবম্মি অবাক লাম্মে তিতনও একর্ন নারী; একর্ন মা। 

নারী হম্ময় কীভাম্মব তিতন নারীম্মির হিযা করম্মিন? মা হম্ময় কীভাম্মব তিতন তেশুম্মির হিযা করম্মিন?  

নারী কল্যাণময়ী, তযতন সবতকছু রো কম্মরন। তকন্তু তবএনতপ শনিী একর্ন নারী হম্ময় শয ধ্বংম্মসর শখলায় শমম্মিম্মিন িা 

শুধু বাংলাম্মিম্মের নয়, তবম্মের সকল নারীর প্রতি অসোন। আতম তবএনতপ শনিীম্মক আহ্বান র্ানাব, এই ধ্বংম্মসর শখলা শেম্মক 

সম্মর আসুন। মানুম্মষর র্ন্য রার্নীতি ক ন। মানুষম্মক শমম্মর কখনও রার্নীতি হয় না। বাংলার নারী সমার্, বাংলার মানুষ 

আপনার এ অপরার্নীতি কখনই শমম্মন তনম্মব না। 

সুতধমন্ডলী, 

প্রায়েঃই একটি মহল ধম্মম জর অপব্যাখ্যা তিম্ময়, নারী-তবম্মেষী অপপ্রর্ার কম্মর নারীম্মির গৃহবন্দী কম্মর রাখম্মি র্ায়। 

তেো ও র্ীতবকার অতধকার শেম্মক বতঞ্চি করম্মি র্ায়। 

অের্ ইসলাম শসকো বম্মলতন। ইসলাম নারীম্মক পাতরবাতরক, সামাতর্ক ও রাষ্ট্রীয় র্ীবম্মন তেো, ব্যবসা-বাতণর্য, 

তেল্প, কৃতষ, তর্তকৎসা, শসবাসহ সকল শেম্মিই সোম্মনর সাম্মে কার্ করার অতধকার প্রিান কম্মরম্মি। 

উেুল শমাম্মমনীন মা খাতির্া তিম্মলন িৎকালীন আরম্মবর একর্ন নারী উম্মযািা ও ব্যবসায়ী। তিতনই প্রেম ইসলাম 

ধম জ গ্রহণ কম্মরন। হযরি উমর (রা)-এর তখলাফম্মির সময় আসমা তবনম্মি মুখাররাবাহ ইবম্মন র্ানিাল (রা) আিম্মরর ব্যবসা 

করম্মিন। হযরি আব্দুল্লাহ ইবম্মন মাসউি (রা)-এর স্ত্রী তেল্প ও কাতরেতর জ্ঞাম্মন পারিেী তিম্মলন। উেুল মু’তমনীন হযরি র্য়নব 

(রা) র্ামড়া পাকা করার কাম্মর্ পারিেী তিম্মলন এবং তিতন এ কার্ করম্মিন। হযরি র্াতবর ইবম্মন আব্দুল্লাহ (রা)-এর খালা 

শখজুর বাোম্মনর পতরর্য জা করম্মিন। 

হযরি আম্ময়ো (রা) নারী সাহাবীম্মির মম্মধ্য তিম্মলন সবম্মর্ম্ময় শবতে হািীস সংগ্রহকারী। তিতন প্রেম নারী তযতন 

যুদ্ধম্মেম্মি শনতৃত্ব শিন। ইসলাম্মমর ইতিহাম্মস প্রেম নারী েহীি হম্মচ্ছন হযরি সুমাইয়া (রা)। 

নারী-তবম্মেষী অপপ্রর্ার বম্মন্ধ সামাতর্ক সম্মর্িনিা সৃতষ্টর র্ন্য আতম নারী-পু   সকলম্মক সতেতলিভাম্মব এতেম্ময় 

আসার আহ্বান র্ানাই। 
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পাোপাতে নারীসমাম্মর্র প্রতি আমার আহ্বান, একর্ন মা, একর্ন স্ত্রী ও একর্ন কন্যা তহম্মসম্মব আপনারা সমার্ 

শেম্মক অন্যায়, দুনীতি, শলাভ-লালসা, মািকাসতি দূরীকরম্মণ ভূতমকা রাখম্মবন। 

একর্ন স্ত্রী’ই পাম্মরন স্বামীর সিিার সহযািী হম্মি, প্রকৃি সহধতম জনী হম্মি। বঙ্গবন্ধুর সারার্ীবম্মনর সংগ্রাম ও 

আত্মিযাম্মের ফসল, আর্ম্মকর স্বাধীন-সাব জম্মভৌম বাংলাম্মিে। আর বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম্মমর মূল শপ্ররণািািী আর শকউ নন, িার 

সহধতম জনী, র্ীবন-মরম্মণর সহযািী, আমার মা শবেম ফতর্লাতুম্মেসা মুতর্ব। 

তবে নারী তিবম্মস সকম্মলর প্রতি আহ্বান, আসুন, তহংসা হানাহাতন অপরার্নীতি পতরহার কম্মর একটি সমিাতভতত্তক 

তবে েম্মড় তুতল। নারীর েমিায়ন ও মানবিার উেয়ন কতর। ো   য়, বাসম্মযাগ্য পৃতেবী েম্মড় তুতল। 

উপতিি সকলম্মক আবারও ধন্যবাি র্াতনম্ময় আ র্জাতিক নারী তিবস ২০১৫ এর শুভ উম্মোধন শ াষণা করতি। 

 

শখািা হাম্মফর্ 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাম্মিে তর্রর্ীবী শহাক। 

... 


