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            িীমির এই েমনারে সকামল এশিয়ান ইউশনভাশস িটি ফর উইমেন আময়াশিি আিমকর এই শসমপাশিয়ামে উপশিি 

সবাইমক আোর আন্তশরক শুমভচ্ছা িানাশচ্ছ।  

বাংলামদিসহ শবমের এ অ্ঞ্চমল নারী শিক্ষা এবং নারীর ক্ষেিায়মন এই শবেশবদ্যালয় ইমিােমেই সবার দৃশি শকমেমে। 

শিনিন বিিোন এবং ভূিপূব ি সম্মাশনি ফার্স্ি শলশির আিমকর এই অ্নুষ্ঠামন উপশিশি িাঁরই সাক্ষয শদয়।  

িাঁমদর উপশিশি এই শবেশবদ্যালয় প্রশিষ্ঠার প্রময়ািনীয়িা এবং এ শবেশবদ্যালয় শেমক আোমদর প্রিযািার অ্ঙ্গীকারমক 

আরও সুদৃঢ় কমরমে।  

সম্মাশনি সুশধবৃন্দ,  

আি শেমক ঠিক দি বের পূমব ি শিনোমকির িৎকালীন ফার্স্ি শলশি Madame Lone Dybkyaer আোর সমঙ্গ শদখা 

কমর বাংলমদমি এশিয়ান ইউশনভাশস িটি ফর উইমেন প্রশিষ্ঠার প্রস্তাব শদন। আলাপকামল শিশন ধনী-দশরদ্র শনশব িমিমষ সব সোমির 

সব োনুমষর উচ্চ শিক্ষার প্রময়ািনীয়িার কো শিারামলাভামব তুমল ধমরন।  

প্রকৃিপমক্ষ, র্োর্ে শিক্ষা এবং জ্ঞান আহরমণর সুমর্ামগর অ্ভাব, প্রগশি এবং উন্নয়মনর পমে সবমচময় বে বাধা। শর্ 

সোি এ সিযমক অ্স্বীকার কমর, শস সোমির শবপর্ িয় অ্শনবার্ ি।  

            নারী শিক্ষার প্রশি অ্বমহলার সুদীঘ ি ইশিহামসর শদমক িাকামল এখানকার সোমির এ অ্ংমির িন্য এ ধরমনর একটি 

নতুন শবেশবদ্যালয় প্রশিষ্ঠা র্োে ি বমলই প্রিীয়োন হমব।  

নারীর প্রশি ঐশিহাশসক ববষমের ধারাবাশহকিা এবং শবদনাদায়ক অ্সেিা অ্বসামন বাংলামদি র্মেি অ্গ্রগশি সাধন 

কমরমে। আোমদর অ্সাম্প্রদাশয়ক সোি সবসেয়ই নারী ও পুরুমষর েমে ববষেমক অ্স্বীকার কমরমে। শসটা ধেীয় অ্নুিাসমনর 

শদাহাই শদময়ই শহাক বা সারবত্তাহীন সংস্কৃশির শবোিামলই শহাক।  



সব িকামলর সব িমেষ্ঠ বাঙাশল, িাশির শপিা বঙ্গবন্ধু শিখ মুশিবুর রহোন শসানার বাংলা প্রশিষ্ঠার শর্ স্বপ্ন শদমখশেমলন 

সোমির অ্মধ িক িনমগাষ্ঠী নারীমক শপেমন শরমখ িা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।  

একটি অ্সে সোি কখনই োনুষমক পশরপূণ িভামব মুশক্ত শদমি পামর না। প্রকৃি মুশক্ত সবসেয়ই বাধার মুমখামুশখ হয়; 

এেনশক শোটখাট ববষে দ্বারাও শৃঙ্খশলি োমক।  

সোি শেমক শবদ্যোন ববষমের অ্শভিাপ সমুমল উৎপাটন করমি না পারমল বঙ্গবন্ধুর স্বমপ্নর শসানার বাংলা গমে শিালা 

সম্ভব নয়।  

            ববষমের শবরুমে লোই করমি এবং ববষে দূর করমি শিক্ষাই সমব িাৎকৃি উপকরণ। শেময়মদর শিশক্ষি কমর শিালার 

োেমে নারীর শবরুমে একশদমক ববষে শর্েন দূর করা র্ায়, শিেশন ভশবষ্যৎ উন্নয়মনর শসাপানও বিশর হয়।  

বঙ্গবন্ধু এ সিযটি উপলশি কমরই স্বাধীনিার পর পরই শিশন শদমির সকল শবসরকাশর প্রােশেক শবদ্যালয়মক িািীয়করণ 

কমরশেমলন।  

বঙ্গবন্ধুর আদি িমক অ্নুসরণ কমর আেরাও শিক্ষামক সমব িাচ্চ গুরুত্ব শদময়শে। িািীয় বামিমট শিক্ষা খামি বরাদ্দ সবমচময় 

শবশি। গুণগি োনসপন্ন শিক্ষা শনশিি করার িন্য সবার েিােমির শভশত্তমি আেরা একটি িািীয় শিক্ষা নীশি প্রণয়ন কমরশে। 

২০১৪ সামলর েমে আেরা িিভাগ স্বাক্ষরিা অ্িিন করমি কাি কমর র্াশচ্ছ।  

শেণীকমক্ষ শিক্ষমকর ঘাটশি শেটামি গি ২ বেমর ৫২ হািার সহকাশর শিক্ষক এবং ২ হািার প্রধান শিক্ষক শনময়াগ 

শদওয়া হময়মে। সাি বের পর গি বের আেরা প্রায় ১ হািার ৬২৪ টি শবসরকাশর শিক্ষা প্রশিষ্ঠানমক এেশপওভুক্ত কমরশে।  

আেরা প্রশিটি শিলায় একটি কমর শবেশবদ্যালয় প্রশিষ্ঠার উমদ্যাগ শনময়শে। গি শেয়ামদ সারামদমি আেরা ১২টি শবজ্ঞান 

ও প্রযুশক্ত শবেশবদ্যালয় প্রশিষ্ঠা কমরশেলাে। দ্বাদি শেণী পর্ িন্ত শেময়মদর শিক্ষা অ্ববিশনক করা হময়মে। পািাপাশি প্রােশেক ও 

োেশেক পর্ িাময় োত্রীমদরমক উপবৃশত্ত শদওয়া হমচ্ছ। শিশগ্র পর্ িায় পর্ িন্ত শিক্ষা অ্ববিশনক করার পশরকল্পনা আোমদর রময়মে। 

শবদ্যালময় উপশিশি উৎসাহ শদমি অ্ে িবনশিকভামব শপশেময় পো শক এ এলাকার শিক্ষােীমদরমক আেরা দুপুমর টিশফন শদওয়ার 

ব্যবিা গ্রহণ কমরশে।  

সুশধবৃন্দ,  

একিন িরুণী র্খন এশিয়ান ইউশনভাশস িটি ফর উইমেন-এ ভশিি হয়, এটি িখন িার স্বপ্ন, পশরেে এবং শেধার স্বাক্ষর 

বহন কমর। একইসমঙ্গ িাঁর শনমির িীবন এবং ভশবষ্যমি সন্তানমদর িীবন গোর িক্ত শভশত্ত বিশর কমর।  

প্রবামদ আমে: ‘‘র্খন তুশে একিন পুরুষমক শিশক্ষি কর, তুশে একিন ব্যশক্তমক শিশক্ষি করে, শকন্তু র্খন তুশে একিন 

নারীমক শিশক্ষি কর, িখন শগাটা পশরবারমক শিশক্ষি কমর তুলে''।  

            শিক্ষা োনুমষর িীবমন সবমচময় গুরুত্বপূণ ি শবষয়। এিন্য শিক্ষামক র্োর্ে আইন এবং নীশির দ্বারা সেে িন করা 

অ্িযাবশ্যক। আোমদর সরকার এ শবষময় সম্পূণ ি সমচিন। আেরা নারীর ক্ষেিায়ন এবং িাঁমদর অ্শধকার প্রশিষ্ঠার শবষময় শবশভন্ন 

পদমক্ষপ শনশচ্ছ। একটি যুমগাপমর্াগী িািীয় নারী নীশি বিশরর কাি চলমে।  

এ োমসই সরকাশর দপ্তমর কে িরি নারীমদর িন্য আেরা োতৃকালীন  এটি ৬ োস কমরশে। োতৃমৃতুয হার হ্রামস সাফল্য 

অ্িিমনর িন্য িাশিসংঘ আোমদর এেশিশি পুরস্কামর ভূশষি কমরমে। প্রােশেক শিক্ষায় নারী-পুরুষ সেিা আনয়মন সাফমল্যর 

িন্যও িাশিসংঘ আোমদর স্বীকৃশি শদময়মে।  

এটা অ্িযন্ত শবদনাদায়ক শর্, সন্তান ভূশেষ্ঠ হওয়ার সেয় আোমদর শদমি এখনও অ্মনক ো অ্কামল মৃতুযবরণ কমরন। 

নারীর সুস্বািয, ক্ষেিায়ন এবং উন্নয়মনর িন্য উপযুক্ত পশরমবি সৃশির িন্য র্া শক এ করা প্রময়ািন আেরা িা করব। আেরা 

গ্রাোঞ্চমলর প্রশি ৬ হািার োনুমষর িন্য একটি কমর কমুযশনটি শিশনক িাপমনর উমদ্যাগ শনময়শে। পশরকশল্পি ১৮ হািার শিশনমকর 

েমে ইমিােমেই ১০ হািামরর শবশি শিশনক চালু হময়মে। শসগুমলামি সামে ২৬ হািার শচশকৎসক, নাস ি, স্বািয সহকাশর এবং 

শহলে শপ্রাভাইিার শনময়াগ শদওয়া হময়মে।  

আশে েমন কশর নারীর ক্ষেিায়মনর িন্য নারীর রািবনশিক-অ্ে িবনশিক ক্ষেিায়ন িরুশর। এ প্রসমঙ্গ আশে উমল্লখ 

করমি চাই, বাংলামদমির ইশিহামস এবারই েন্ত্রী পশরষমদ প্রধানেন্ত্রীর পািাপাশি ৫িন নারী সদস্য রময়মেন। িাঁরা কৃশষ, স্বরাষ্ট্র, 

পররাষ্ট্র, নারী ও শিশু শবষয়ক এবং েে েন্ত্রণালময়র েি গুরুত্বপূণ ি েন্ত্রণালময়র দাশয়ত্ব পালন করমেন। সংসমদর উপমনিা এবং 



শবমরাধী দলীয় শনিা উভয়ই নারী। রময়মেন একিন নারী হুইপ। বিিোন সংসমদ ৪৫ টি সংরশক্ষি নারী আসমনর বাইমরও ১৯ িন 

শনব িাশচি নারী সদস্য রময়মেন। আোমদর িানীয় সরকামরর সব িশনম্ন স্তর ইউশনয়ন পশরষদ শেমক শুরু কমর শসটি কমপ িামরিন পর্ িন্ত 

সকল পর্ িাময় নারীমদর িিকরা ৩০ ভাগ প্রশিশনশধত্ব শনশিি করা হময়মে।  

সুশধ,  

এশিয়ান ইউশনভাশস িটি ফর উইমেন শুধু বাংলামদমিই নয়, এই অ্ঞ্চমলর ববপ্লশবক রূপান্তর ঘটামি অ্িযন্ত গুরুত্বপূণ ি ভূশেকা 

পালন করমব বমল আশে আিাবাদী। প্রশিটি োত্রী আোমদর এক একিন আিার প্রদীপ। আশে অ্িযন্ত আনশন্দি শর্, বাংলামদি 

োোও আরও এগারটি শদমির শিক্ষােীরা জ্ঞান আহরমণর িন্য এশিয়ান উইশনভাশস িটি ফর উইমেন-শক শবমে শনময়মে।  

িরুণ শিক্ষােীমদর শবে নাগশরক হময় গমে উঠমি সাব িিনীন োনবিার স্বীকৃশি এবং শবশভন্ন সংস্কৃশির েমে শেেশিয়ার 

শকান শবকল্প শনই। সকমলর সশম্মশলি প্রমচিার োেমেই শকবল আেরা আোমদর শবদ্যোন সেস্যাসমূহ সফলভামব শোকাশবলা 

করমি পারব।  

            শবেশবদ্যালময়র নতুন ভবমনর শভশত্তপ্রস্তর িাপমনর িন্য আোর চট্টগ্রাে সফমরর ইচ্ছা শেল। শকন্তু শবমদি সফরসূশচর 

অ্শনবার্ িিার কারমণ আশে চট্টগ্রামে শর্মি পাশরশন। িমব, আশে আিা রাশখ অ্শচমরই এ শবেশবদ্যালয় পশরদি িমনর সুমর্াগ আোর 

হমব।  

আশে আপনামদর আেস্ত করমি চাই, এশিয়ান ইউশনভাশস িটি ফর উইমেন-শক এ অ্ঞ্চমলর একটি গশব িি শবদ্যাপীঠ শহমসমব 

রূপান্তশরি করমি এর উন্নয়মন আোর সরকার সব ধরমনর সহমর্াশগিা করমব। একটি নতুন কযাপাস প্রশিষ্ঠার িন্য ইমিােমধই 

আেরা ২৭ একর িশে এ শবেশবদ্যালয়মক শদময়শে। শবেশবদ্যালময়র রাস্তা শনে িাণ ও উন্নয়মনর ব্যবিা শনময়শে। ভশবষ্যমি প্রময়ািনীয় 

শর্ শকান সহমর্াশগিা শদমি আেরা কাপ িণ্য করব না।  

আেরা শর্ সুন্দর ভশবষ্যমির স্বপ্ন শদশখ, এই শবেশবদ্যালয় িারই প্রশিচ্ছশব। এ শবেশবদ্যালময় অ্েয়নরি আোমদর নতুন 

নারী প্রিন্ম সুশিক্ষায় শিশক্ষি হময় অ্ন্ধকার শবদূশরি কমর আমলার পে শদখাক- এটাই আোর ঐকাশন্তক কােনা।  

সোমবি অ্শিশেবৃন্দমক আবারও আন্তশরক শুমভচো িাশনময় আশে আোর বক্তব্য শিষ করশে।    

শখাদা হামফি। 
িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলামদি শচরিীবী শহাক। 
..... 


