
আন্তর্জাতিক নারী তিবস, ২০১৩ উিযাপন উদ্বাধন অনুষ্ঠান 

  

ভাষণ 

  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

  

শেখ হাতসনা 

  

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সদ্েলন শকন্দ্র, ঢাকা, ২৪ ফাল্গুন ১৪১৯, ৮ মার্ জ ২০১৩  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

 

অনুষ্ঠাদ্নর সভাপতি,  

সহকমীগণ,  

সংসি সিস্যবৃন্দ,  

সোতনি নারী শনত্রীবগ জ,  

উপতিি সুতধমন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

আন্তর্জাতিক নারী তিবস, ২০১৩ উপলদ্ে আদ্য়াতর্ি এ অনুষ্ঠাদ্ন উপতিি সকলদ্ক আন্ততরক শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

মার্ জ স্বাধীনিার মাস। আতম গভীর শ্রদ্ধার সাদ্ে স্মরণ করতি সব জকাদ্লর সব জদ্শ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুতর্বুর রহমানদ্ক। স্মরণ করতি র্ািীয় র্ারদ্নিাদ্ক। মুতিযুদ্দ্ধর ৩০ লাখ েহীিদ্ক। আতম শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ সকল নারী 

মুতিদ্যাদ্ধাদ্ির। স্মরণ করতি ২ লে তনয জাতিি মা-শবানদ্ক।  

নারী অতধকার ও নারী মুতির সংগ্রাদ্মর ইতিহাদ্স ৮ মার্ জ একটি গুরুত্বপূণ জ তিন। ১৯১০ সাদ্লর ৮ই মার্ জ নারী শনত্রী ক্লারা 

শর্টতকন নারীর ময জািা প্রতিষ্ঠার লদ্েে এ তিবসটি পালদ্নর শ াষণা তিদ্য়তিদ্লন।  

আতম স্মরণ করতি শবগম শরাদ্কয়া, র্ন্দ্রমুখী বসু, ফতর্লাতুদ্েিা, নওয়াব ফয়জুদ্েিা শর্ৌধুরানী, আোলিা শসন, সসয়ি 

বিরুদ্েিা, শবগম সুতফয়া কামাল, লীলা নাগ, শর্াদ্বিা খাতুন শর্ৌধুরীর মদ্িা সমার্ কমীদ্ির। যাঁরা তিদ্লন বাঙাতল নারী র্াগরদ্ণর 

পতেকৃৎ।  

আন্তর্জাতিক নারী তিবদ্সর মূল লেে হদ্চ্ছ নারী-পুরুদ্ষর সমসুদ্যাগ, নারীর রাষ্ট্রীয়, পাতরবাতরক, সামাতর্ক, অে জননতিক, 

রার্ননতিক েমিায়ন এবং আইনগি অতধকার প্রতিষ্ঠা করা।  

 উেি তবদ্ের সমকে না হদ্লও আমরা বলদ্ি পাতর, আমাদ্ির অর্জনও কম নয়। আমাদ্ির পাতরবাতরক, অে জননতিক, 

সামাতর্ক এবং রাষ্ট্রীয় কম জকাদ্ন্ডর সব জত্র আর্ নারীর দৃঢ় পির্ারণা।  

সুতধমন্ডলী,  

আন্তর্জাতিক নারী তিবদ্স আমাদ্ির এবাদ্রর প্রতিপাদ্য ‘‘নারীর িথ্য পাওয়ার অতধকার, তিতর্টাল বাংলাদ্িে গড়ার 

অঙ্গীকার'' যা অিেন্ত সমদ্য়াপদ্যাগী হদ্য়দ্ি বদ্ল আতম মদ্ন কতর।  

আর্ িথ্য-প্রযুতি ব্যবহাদ্রর শেদ্ত্র প্রিেন্ত গ্রাম আর েহদ্রর মদ্ে শিমন শকান ব্যবধান শনই। শিে-তবদ্িদ্ের র্াকুতর, 

তেো, ব্যবসা-বাতণর্ে, তবতভে িপ্তদ্রর প্রদ্য়ার্নীয় িথ্য, প্রবাসীদ্ির সাদ্ে শযাগাদ্যাগ, তবদ্নািন, তবদ্যেৎ তবল, গ্যাস তবল প্রিান, 



শরলওদ্য়র টিদ্কট ক্রয়, সবদ্িতেক মুদ্রার আিান-প্রিান, তবতভে পরীোর ফলাফল সহ প্রতিতিদ্নর প্রদ্য়ার্নীয় অদ্নক কার্ 

কতিউটার এবং শমাবাইল শফাদ্নর মােদ্ম  দ্র বদ্স করা যাদ্চ্ছ।  

আমরা িথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন কদ্রতি। নারীরা প্রদ্য়ার্নীয় শয শকান িথ্য পাদ্চ্ছন। িথ্য-প্রযুতির সুদ্যাগ 

কাদ্র্ লাতগদ্য় িারা স্বাবলম্বী হদ্চ্ছন। তিতর্টাল বাংলাদ্িে তবতনম জাদ্ণ শিে আরও এতগদ্য় যাদ্চ্ছ।  

সুতধবৃন্দ,  

র্াতির তপিা আমাদ্ির মহান সংতবধাদ্ন নারী-পুরুদ্ষর সমিা তনতিি কদ্রন। তিতন সংতবধাদ্ন নারীর র্ন্য ১৫টি আসন 

সংরতেি কদ্রন। আমরা সংরতেি আসনসংখ্যা ৫০-এ উেীি কদ্রতি। র্ািীয় র্ীবদ্নর সব জদ্েদ্ত্র নারীর অংেগ্রহণ তনতিি 

করদ্ি র্াতির তপিা িাঁর সাদ্ড় তিন বিদ্রর োসনামদ্ল ব্যাপক পিদ্েপ শনন।  

আমরা র্াতির তপিার পিাঙ্ক অনুসরণ কদ্র রার্ননতিক, অে জননতিক, সামাতর্ক ও সাংস্কৃতিক - প্রতিটি শেদ্ত্র নারীর 

পূণ জ  েমিায়দ্নর লদ্েে তনরলস কার্ কদ্র যাতচ্ছ।  

আওয়ামী লীগ সরকারই প্রেম িানীয় সরকার ব্যবিায় নারীদ্ির সরাসতর তনব জার্দ্নর ব্যবিা কদ্র। তবগি ইউতনয়ন 

পতরষি তনব জার্দ্ন ৫০ হার্াদ্ররও শবেী গ্রামীণ নারী অংে তনদ্য়দ্িন। অদ্নক উেি শিদ্েও নারীর এমন উত্তরণ শিখা যায়না।  

বিজমান র্ািীয় সংসদ্ি শমাট ৭০ র্ন নারী সিস্য রদ্য়দ্িন। যার মদ্ে ২০ র্ন নারী প্রিেে শভাদ্ট সংসি সিস্য 

তনব জাতর্ি হদ্য়দ্িন। শিদ্ের প্রধানমন্ত্রী নারী। এিাড়া পাঁর্ র্ন নারী মন্ত্রীপতরষদ্ি িান শপদ্য়দ্িন। সরকাতর ও তবদ্রাধী িদ্লর শনিাও 

নারী।  

সুতধমন্ডলী,  

আমরা তবর্ার প্রোসন, সামতরক বাতহনী, পুতলে, তেো, শসবা, ব্যাংক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সব জত্র নারীর অবিান সুদৃঢ় 

কদ্রতি। আমরা একটি যুদ্গাপদ্যাগী নারী নীতি প্রণয়ন কদ্রতি। মাতৃত্বকালীন ছুটির শময়াি ৬ মাদ্স উেীি কদ্রতি। পাসদ্পাদ্ট জ 

তপিার পাোপাতে মািার নাম সংযুি করা হদ্য়দ্ি।  

নারীর অে জননতিক েমিায়ন তনতিি করদ্ি আমরা নানাতবধ কম জূচতর্ বা্তববায়ন কদ্রতি। শিদ্ের ৬৪টি শর্লায় ৪৮৬ টি 

উপদ্র্লার র্ার হার্ার ৫২৫ টি ইউতনয়দ্ন তভতর্তি কম জূচতর্ র্ালু রদ্য়দ্ি। িতরদ্র গভ জবিী মা, কম জর্ীবী ল্যাকদ্টটিং মািার এবং 

কৃতষকাদ্র্ তনদ্য়াতর্ি প্রাতন্তক নারী কমীদ্ির ভািা প্রিান করা হদ্চ্ছ। ভািা প্রিাদ্নর পাোপাতে মা ও তেশু-স্বািে, পুতি ও অন্যান্য 

তবষদ্য় প্রতেেণ শিওয়া হদ্চ্ছ।  

আমরা প্রেমবাদ্রর মদ্িা েহর অঞ্চদ্ল ‘কম জর্ীবী ল্যাকদ্টটিং মািার সহায়িা িহতবল কম জূচতর্' র্ালু কদ্রতি। এ 

কম জূচতর্'র আওিায় গাদ্ম জদ্েস্-এ কম জরি ২০ হার্ার মা রদ্য়দ্িন।  

কম জর্ীতব মতহলাদ্ির র্ন্য ঢাকাসহ তবতভে শর্লায় ৭টি কম জর্ীতব মতহলা শহাদ্িল রদ্য়দ্ি। শেরপুদ্রর নাতলিাবাড়ী এবং 

ঢাকার অদ্যদ্র আশুতলয়াদ্ি গাদ্ম জেস ্ি -এ কম জরি মতহলাদ্ির র্ন্য আবাতসক শহাদ্েল তনম জাদ্ণর কার্ র্লদ্ি।  

সুতধবৃন্দ,  

আমরা নারীদ্ির িথ্য-প্রযুতিসহ তবতভে তবষদ্য়র উপর প্রতেেণ তিতচ্ছ। শিদ্ের ৩৪টি শর্লায় ৪ মাস শময়ািী আইটি 

প্রতেেণ প্রিান করা হদ্চ্ছ। েহীি শেখ ফতর্লাতুন শনিা মুতর্ব প্রতেেণ একাদ্িমীদ্ি শসলাই, কতিউটার ও তবউটিতফদ্কেন 

প্রতেেণ শিওয়া হদ্চ্ছ। গ্রামীণ মতহলা কৃতষ প্রতেেণ শকদ্ন্দ্র মৎস্য, সবতর্ র্াষ, মুরগী পালন ইিোতি সমত ি শেদ্ি প্রতেেণ শিয়া 

হদ্চ্ছ। মতহলা তবষয়ক অতধিপ্তর ৬৪টি শর্লায় খাদ্য প্রতক্রয়াকরণ, শমাবাইল শফান সাতভ জতসং, শো-তপস সিরী, নাস জারী, তকদ্র্ন 

গাদ্ি জতনং, গাদ্ম জেস, আধুতনক শটইলাতরং, এমব্রয়িারী, তবউটিতফদ্কেন, কোতন্ড ও প্যাদ্কট সিরীদ্ি মতহলাদ্িরদ্ক প্রতেেণ তিদ্চ্ছ।  

 শিদ্ের প্রিেন্ত অঞ্চদ্লর মতহলা সতমতির উৎপাতিি পণ্য সামগ্রী বার্ারর্ািকরদ্ণ নারী উদ্দ্যািা উেয়ন প্রয়াস কম জূচতর্র 

তবপণন শকন্দ্র ‘র্তয়িা' গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা রাখদ্ি।  

নারী ও তেশুদ্ির র্ন্য র্ালু করা হদ্য়দ্ি তবদ্েষাতয়ি হাসপািাল । নারী ও তেশু স্বািেদ্ক অগ্রাতধকার তিদ্য় আমরা র্ািীয় 

স্বািে নীতি ২০১১ প্রণয়ন কদ্রতি। মাতৃ স্বািে ভাউর্ার স্কীম র্ালু কদ্রতি। কতমউতনটি তক্লতনদ্কর মােদ্ম মা ও তেশুরা স্বািেদ্সবা 

পাদ্চ্ছন।  

 



সুতধমন্ডলী,  

আমরা যখন সরকাদ্রর িাতয়দ্ত্ব আতস িখন নারীর প্রতি সতহংসিা শরাধ হয়। নারীর ময জািা প্রতিতষ্ঠি হয়। অের্ 

তবএনতপ-র্ামাি শর্াদ্টর সন্ত্রাসীদ্ির হাদ্ি ২০০১ সাদ্লর তনব জার্ন পরবিী সমদ্য় শযভাদ্ব নারীদ্ির তনয জািন করা হদ্য়তিল, িা 

শিদ্ের ইতিহাদ্স এক কলঙ্কময় অোয়।  

নারী তনয জািন ও নারীর তবরুদ্দ্ধ সকল প্রকার সতহংসিা প্রতিদ্রাদ্ধ আমরা নতুন আইন কদ্রতি। আইদ্নর বা্তববায়ন 

কদ্রতি। শিদ্ের ওয়ান েপ ক্রাইতসস শসোর হদ্ি তনয জািদ্নর তেকার নারী ও তেশুদ্ক স্বািে শসবা, পুতলতে ও আইনী সহায়িা, 

তিএনএ পরীো, মদ্নাসামাতর্ক কাউতিতলং এবং আশ্রয়দ্সবা প্রিান করা হদ্চ্ছ। মতহলা তবষয়ক অতধিপ্তদ্র নারী ও তেশু তনয জািন 

প্রতিদ্রাদ্ধ ন্যােনাল শহল্পলাইন শসোর িাপন করা হদ্য়দ্ি।  

সুতধবৃন্দ,  

শুধু আইন প্রণয়ন কদ্র োরীতরক ও মানতসক তনয জািন শেদ্ক নারীদ্ক মুতি শিওয়া সম্ভব নয়। নারীর অতধকার প্রতিষ্ঠায় 

নারী-পুরুষ সকলদ্কই এতগদ্য় আসদ্ি হদ্ব।  

অদ্নক সময় পতরবাদ্র শিদ্ল তেশুদ্ক খাওয়া-িাওয়া, শলখা-পড়া শেদ্ক শুরু কদ্র প্রতিটি তবষদ্য় অগ্রাতধকার শিওয়া হয়। এ 

মানতসকিা শেদ্ক আমাদ্ির শবতরদ্য় আসদ্ি হদ্ব। িাদ্ির সৃর্নেীলিা র্াগ্রি করদ্ি সম সুদ্যাগ তিদ্ি হদ্ব। শমদ্য়রা শকান 

অংদ্েই কম শযাগ্য নয়। পরীোর ফলাফল, শয শকান সৃর্নেীল কাদ্র্ শমদ্য়রা এখন শিদ্লদ্ির শেদ্ক অদ্নক শবেী এতগদ্য়। 

প্রােতমক ও মােতমক ্তবদ্র এখন শিদ্লদ্ির তুলনায় শমদ্য়দ্ির হার শবেী। উচ্চ মােতমক, শভাদ্কেনাল ও উচ্চ তেোয় নারীর হার 

শবদ্ড়দ্ি।  

আমরা মােতমক পয জন্ত তবনামূদ্ল্য বই তিতচ্ছ। উপবৃতত্ত তিতচ্ছ। নারী তেোর প্রসারদ্ক আমরা সদ্ব জাচ্চ অগ্রাতধকার তিতচ্ছ। 

এরফদ্ল নারী কুসংস্কার শেদ্ক শবতরদ্য় আসার সুদ্যাগ পাদ্চ্ছ। বাল্য তববাহ হ্রাস পাদ্চ্ছ। অে জননতিকভাদ্ব নারীরা স্বাবলম্বী হদ্চ্ছ।  

সুতধমন্ডলী,  

আমরা কৃতষ, স্বািে, তেো, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, শযাগাদ্যাগসহ প্রতিটি শসক্টদ্র সম উেয়ন তনতিি কদ্রতি। র্নগদ্ণর আয় 

শবদ্ড়দ্ি। পাঁর্ শকাটি মানুষ তনম্নতবত্ত শেদ্ক মেতবদ্ত্ত উেীি হদ্য়দ্ি। শিদ্ে িথ্য-প্রযুতির ব্যাপক প্রসার  দ্টদ্ি। র্াতিসং সহ 

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুদ্লা বাংলাদ্িদ্ের প্রেংসা করদ্ি।  

আমরা এতগদ্য় যাতচ্ছ। আতম আো কতর ২০২১ সাদ্লর মদ্ে বাংলাদ্িেদ্ক আমরা একটি মেম আদ্য়র শিদ্ে পতরণি 

করদ্ি সেম হব ইনোআল্লাহ।  

আমাদ্ির শিদ্ের নারীরা এভাদ্রি তবর্য় কদ্রদ্ি। নারীরা আর্ শকান শেদ্ত্র তপতিদ্য় শনই। র্াতির তপিা একটি ক্ষুধা-

িাতরদ্রে-তনরেরিামুি বাংলাদ্িে গড়ার স্বপ্ন শিখদ্িন। এস্বপ্ন পূরদ্ণ পুরুদ্ষর পাোপাতে নারীর সমান অংেগ্রহণ তনতিি করদ্ি 

আতম শিদ্ের সকল শশ্রণী শপোর মানুষদ্ক এতগদ্য় আসার আহবান র্ানাই।  

নারী-পুরুষ সকদ্ল তমদ্ল আমরা এ পৃতেবীদ্ক আরও োতন্তময় কদ্র গদ্ড় তুলদ্বা - এ প্রিোো ব্যি কদ্র সকলদ্ক 

আবারও ধন্যবাি র্াতনদ্য় আন্তর্জাতিক নারী তিবস ২০১৩ উিযাপদ্নর শুভ উদ্বাধন শ াষনা করতি।  

শখািা হাদ্ফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাদ্িে তর্রর্ীবী শহাক। 


