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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

মাননীয় সভাপতি,  

সহকমীবৃন্দ,  

তবতেষ্ট নারী শনত্রীগণ,  

শপোর্ীবীগণ,  

সুতধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

স্বাধীনিার মাস মার্র্ জ আতম স্মরণ করতি সব জকার্লর সব জর্েষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির র্নক বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমানর্ক - 

যাঁর বতলষ্ঠ শনতৃর্ে বাঙাতল র্াতি মহান স্বাধীনিা অর্জন কর্রর্ি। স্মরণ করতি ৩০ লাখ েহীির্ক যাঁর্ির রর্ের তবতনমর্য় আর্ 

আমরা স্বাধীন।   

আমার্ির মহান মুতেযুর্ে নারীর্ির আত্মিযাগ পুরুর্ষর র্াইর্ি শকানভার্বই কম নয়। অর্নক নারী সরাসতর মুতেযুর্ে 

অংে তনর্য়র্িন। তনয জাতিি হর্য়র্িন ২ লাখ মা-শবান।  

আতম গভীর েোর সার্ে স্মরণ করতি শসসব মা-শবার্নর যাঁর্ির আত্মিযার্গর তবতনমর্য় আমরা তপ্রয় মাতৃভূতমর স্বাধীনিা 

লাভ কর্রতি।  

আতম স্মরণ করতি বাংলার্িেসহ তবর্ের শসই সব সংগ্রামী নারীর্ির যাঁরা নারী অতধকার প্রতিষ্ঠার আর্ন্দালর্ন অসামান্য 

ভূতমকা শরর্খর্িন।  

সুতধবৃন্দ,  

আন্তর্জাতিক নারী তিবর্সর আর্র্কর এই অনুষ্ঠার্ন সবাইর্ক আন্ততরক শুর্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। এ বির আন্তর্জাতিক নারী 

তিবর্সর েিবষ জ পাতলি হর্চ্ছ। এর্ন্য এবার্রর এই তিবসটি তবর্েষ িাৎপয জ বহন করর্ি।  

আন্তর্জাতিক নারী তিবস উিযাপর্নর মূল লক্ষ্য হর্চ্ছ সমার্র্ নারী পুরুর্ষর সমিা অর্জন, নারীর সামাতর্ক, অে জননতিক, 

রার্ননতিক ও আইনগি অতধকার প্রতিষ্ঠা করা।  

১৯১০ সার্লর ৮ই মার্ জ নারী শনত্রী ক্লারা শর্টতকন শয সামাতর্ক পতরতিতির্ি এই তিবসটি পালর্নর শ াষণা তির্য়তির্লন- 

িী জ ১০০ বির পর্র আর্ আমার্ির পতরবার্র নারীর ময জািা কিটুকু প্রতিতষ্ঠি হর্য়র্ি িা আমার্ির শভর্ব শিখর্ি হর্ব। 

সামাতর্কভার্ব নারীর অবিান কিটুকু দৃঢ় হর্য়র্ি, অে জননতিক কম জকার্ন্ড শস কিটা স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হর্য়র্ি আর রার্ননতিক 

তর্ন্তাভাবনা ও পির্ক্ষ্প গ্রহর্ণ শস কিটা মুতে লাভ কর্রর্ি িার মূল্যায়ন করর্ি হর্ব।  

উন্নি তবর্ের সমকক্ষ্ হর্ি না পারর্লও আর্ আমরা বলর্ি পাতর, আমার্ির অর্জনও উর্ল্লখর্যাগ্য। আমার্ির অে জননতিক-

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

স্বাধীনিার পর বঙ্গবন্ধু আমার্ির র্ািীয় র্ীবর্ন নারীর অংেগ্রহর্ণর প্রর্য়ার্নীয়িার তবষয়টি তবর্বর্না কর্রই সংতবধার্ন 

নারীর সমঅতধকার্রর সুস্পষ্ট তবধান রাখার তনর্ি জে তির্য়তির্লন।  

১৯৭২-এর সংতবধার্নর ২৭, ২৮ এবং ২৯ অনুর্চ্ছর্ি নারী-পুরুর্ষর সমিার তবষয়টি স্পষ্টভার্ব তুর্ল ধরা হর্য়র্ি।  

র্াতির র্নক র্ািীয় সংসর্ি নারীর্ির র্ন্য পর্নরটি আসন িে বির্রর র্ন্য সংরক্ষ্ণ কর্রতির্লন। পরবিীর্ি ১৯৯৮ 

সার্ল এই আসন সংখ্যা বাতির্য় তত্রর্ে উন্নীি করা হয়। বিজমান সরকার এই আসন সংখ্যা আরও বৃতে কর্র পঁয়িাতল্লর্ে উন্নীি 

কর্রর্ি।  



নারীর সামাতর্ক ময জািা বৃতে ও অে জননতিক কম জকার্ন্ড িাঁর অবিান তনতিি করার র্ন্য প্রর্য়ার্ন নারীর রার্ননতিক 

ক্ষ্মিায়ন। নারীর্ির রার্ননতিক ক্ষ্মিায়র্নর লর্ক্ষ্য আওয়ামী লীগ সরকারই প্রেম িানীয় সরকার ব্যবিায় নারীর্ির সরাসতর 

তনব জার্র্নর ব্যবিা কর্র। ইউতনয়ন পতরষর্ি সরাসতর শভার্ট তনব জাতর্ি হওয়ার মাধ্যর্ম একটি গুরুেপূণ জ িানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার্নর 

মাধ্যর্ম র্নগর্ণর শসবায় নারীর্ির তনর্য়াতর্ি হবার সুর্যাগ তনতিি হর্য়র্ি।  

আপনারা র্ার্নন, গি তনব জার্র্ন আমরা সব জাতধক সংখ্যক নারীর্ক তনব জার্র্ন প্রােী তির্য়তিলাম। র্নগর্ণর শভার্ট তনব জাতর্ি 

হর্য় আমরা বাংলার্ির্ের ইতিহার্স এবারই সব জাতধক ৫ র্ন নারী মন্ত্রীসভায় আর্িন। সংসি উপর্নিাও একর্ন নারী।  

আমার্ির সমর্য়ই সরকাতর র্াকুতরর উচ্চপয জার্য় নারী কম জকিজার্ির সংখ্যা অিীর্ির শয শকান সমর্য়র শর্র্য় বািার্না হয়। 

১৯৯৬ সার্ল আওয়ামী লীগ ক্ষ্মিায় এর্স সব জপ্রেম শসনাবাতহনীর্ি নারী সিস্য অন্তভূ জতের ব্যবিা শনয়। আমার্ির সময়ই প্রেম 

সুতপ্রম শকার্ট জর হাইর্কার্ট জ ও আতপল তবভার্গ নারী তবর্ারক তনর্য়াগ শিওয়া হয়। নারীর্ির মধ্য শের্ক সতর্ব করা হয়।  

তবগি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষ্মিায় োকর্ি আমরাই প্রেম সন্তার্নর বাবার নার্মর পার্ে মার্য়র নাম শলখা 

বাধ্যিামূলক কতর। মাতৃেকালীন ছুটি বৃতে কর্র ৪ মাস করা হয়।  

একর্ন পুরুষ কম জকিজা িাঁর স্ত্রীর শক্ষ্র্ত্র শযসব সুতবধা পান, নারী কম জকিজার শক্ষ্র্ত্রও িাঁর স্বামীর একই সুতবধা তনতিি 

করা  হর্য়র্ি।  

আপনারা র্ার্নন, আর্গ শকান পুরুষ তবর্িেী মতহলা তবর্য় করর্ল িাঁর সন্তার্নরা নাগতরকে শপর্িন, তকন্তু শকান মতহলা 

তবর্িেী নাগতরকর্ক তবর্য় করর্ল িাঁর সন্তার্নরা নাগতরকে শপর্িন না। এর্ক্ষ্র্ত্র আমরা আইন কর্র িাঁর্ির সন্তানর্ির নাগতরকে 

পাবার সুর্যাগ কর্র তির্য়তি।  

নারীর ক্ষ্মিায়ন ও সম-অতধকার প্রতিষ্ঠার লর্ক্ষ্য এবার আমরা আমার্ির তনব জার্নী ইের্িহার্র যোযে গুরুোর্রাপ 

কর্রতি। তবগি আওয়ামী লীগ সরকার্রর আমর্ল প্রণীি নারী উন্নয়ন নীতিমালা আরও সমর্য়াপর্যাগী কর্র আমরা খুব তেগতগরই 

অনুর্মািন তির্ি যাতচ্ছ ।  

মতহলার্ির প্রতি ববষম্যমূলক শযসব আইন এখনও র্ালু আর্ি শসগুর্লা আমরা বাতিল করর্বা।  

সম্মাতনি সুতধমন্ডলী,  

শর্ন্ডার ববষম্য দূর করা এবং নারীর ক্ষ্মিায়ন বিজমান তবর্ের অন্যিম প্রধান র্যার্লঞ্জ। আপনারা র্ার্নন, তবেব্যাপী গর্ি 

ওঠা নারী ও মানবাতধকার আর্ন্দালর্নর ফলশ্রুতির্ি র্াতিসং  কতৃজক ১৯৭৫ সালর্ক আন্তর্জাতিক নারী বষ জ শ াষণা, ১৯৭৬-৮৫ 

সালর্ক নারী িেক শ াষণা, ১৯৭৯ সার্ল তসডও সনি প্রণয়ন করা হয়।  

তবেব্যাপী নারী অতধকার বাস্তবায়র্ন ও নারীর প্রতি অন্যায়, অিযার্ার, তনয জািন, ববষম্য দূরীকরর্ণ র্াতিসংর্ র উতল্লতখি 

কায জক্রমসমূহ এক একটি যুগান্তকারী পির্ক্ষ্প।  

নারীর প্রতি ববষম্য শুরু হয় শখাি পতরবার শের্কই। তবর্েষ কর্র, আমার্ির গ্রার্মর িতরদ্র পতরবার্রর মার্য়রা পতরবার্র 

শির্ল সিস্যর্ির প্রতি শবেী নর্র তির্য় োর্কন। খাবার-িাবার শের্ক শুরু কর্র সব ব্যাপার্র মা-রা শমর্য় সিস্যর্ির শযমন বতিি 

কর্রন, শিমতন তনর্র্ও বতিি হন। আতম মার্য়র্ির আহবান র্ানাব, পতরবার্রর সব তেশুর প্রতি সমান আর্রণ করুন। শির্ল ও 

শমর্য়র্ক আলািা কর্র শিখর্বন না। শমর্য়রা শকান অংর্েই শির্লর্ির র্াইর্ি কম শযাগ্য নয়।  

সুতধমন্ডলী,  

নারী অতধকার আিার্য় পুরুষর্িরই শবতে িাতয়ে পালন করর্ি হর্ব। একবার শভর্ব শিখুন, প্রতিটি সংসার্র একর্ন নারী 

কীভার্ব অবিান শরর্খ র্লর্িন। সংসার্রর যাবিীয় কার্কম জ শের্ক শুরু কর্র শির্লর্মর্য়র্ির পিার্োনা, শিখার্োনার িাতয়ে 

শমর্য়র্ির। সংসার্র একর্ন মা সবার শের্ষ ঘুমার্ি যান, তিতনই সবার আর্গ ঘুম শের্ক উর্ঠন। শভার শের্ক মধ্যরাি পয জন্ত 

তবরতিহীন র্র্ল িার কার্।  

কম জর্ীবী মতহলার্ির কষ্টটা আরও শবতে। কম জির্ল কার্র্র পাোপাতে বািীর্ি এর্সও সংসার্রর সমস্ত কার্ িার্কই 

করর্ি হয়। সংসার্রর পুরুষরা যতি িার্ক সাহায্য না কর্র, িাহর্ল িার অবিাটা কী হয় একবার শভর্ব শিখুন?   

আমার্ির রপ্তাতন বাতণর্র্যর সবর্র্র্য় বি খাি বিতর শপাোক খার্ির ৮৫ ভাগ েতমকই নারী।   



নারীগণ নানাভার্ব অে জননতিক ও সামাতর্ক ববষর্ম্যর তেকার হর্চ্ছ। এর পাোপাতে নারী ও তেশু পার্ার, এতসড তনর্ক্ষ্প, 

বাল্য তববাহ, শযৌতুক ও পাতরবাতরক তনয জািনসহ তবতভন্ন অমানতবক আর্রণ নারী উন্নয়র্নর পর্ে প্রতিবন্ধকিা সৃতষ্ট করর্ি।  

আমরা র্াই না আর একটি নারীও সতহংসিার তেকার শহাক। একটি নারীও বিনার তেকার শহাক। এ র্ন্য আসুন নারীর 

সমঅতধকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জর্ন একসার্ে কাঁর্ধ কাঁধ তমতলর্য় কার্ কতর। মর্ন রাখর্ি হর্ব- অর্নক তকছু আইন কর্র হয় না। 

এর্ন্য প্রর্য়ার্ন সকর্লর সতম্মতলি প্রর্র্ষ্টা।  

নারীর্ির সমস্যা শুধু িার একার নয় -এ সমস্যা পাতরবাতরক ও সামাতর্ক। এ সমস্যা সমাধার্ন সকলর্ক এতগর্য় আসর্ি 

হর্ব।  

১৯৭১ সার্ল র্াতির র্নক বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বর রহমার্নর ডার্ক সারা তির্য় এ শির্ের নারী-পুরুষ কাঁর্ধ কাঁধ তমতলর্য় যুে 

কর্র শির্ের স্বাধীনিা তিতনর্য় তনর্য় এর্নতিল। ঠিক একইভার্ব সকর্ল তমর্ল কার্ কর্র স্বাধীনিার সুবণ জর্য়ন্তী বির ২০২১ সার্লর 

মর্ধ্য বাংলার্িের্ক আমরা একটি  নারী-পুরুর্ষর ববষম্যহীন, সমৃে শির্ে পতরণি করব ইনোআল্লাহ্। আসুন, নারীর প্রতি আর 

ববষম্য নয়, সতহংসিা নয়, সকর্ল তমর্লতমর্ে একসর্ঙ্গ কার্ কর্র এর্িেটার্ক বঙ্গবন্ধুর স্বর্ের শসানার বাংলায় রূপান্ততরি কতর।  

শখািা হার্ফর্  

র্য় বাংলা,  র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাংলার্িে তর্রর্ীবী শহাক। 


