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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সোতনি সভাপতি,  

সহকমীবৃন্দ, নারী সমাম্মর্র প্রতিতনতধবৃন্দ এবং  

সুতধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আন্তর্জাতিক নারী তিবস, ২০১৪ উপলম্মযে মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালম্ময়র উম্মযাম্মে আম্ময়াতর্ি এ অনুষ্ঠাম্মন 

উপতিি সকলম্মক র্ানাই আমার আন্ততরক শুম্মভচ্ছা।  

আন্তর্জাতিক নারী তিবম্মসর মূল লযে হম্মচ্ছ নারী-পুরুম্মষর সম সুম্ম াে, অতধকার, মজুরী ও উন্নয়ম্মন অংে্রহহণ তনতচিতি 

করণ। এ বছম্মরর নারী তিবম্মসর মূল প্রতিপায -‘‘সকল শযম্মে সমিা, বাড়ম্মব নারীর যমিা''। এই প্রতিপাযম্মক সামম্মন শরম্মখ 

তবম্মের অন্যান্য শিম্মের মম্মিা বাংলাম্মিম্মেও  থাম্ম াগ্য ম জািায় তিবসটি পাতলি হম্মচ্ছ।  

আর্ম্মকর এই তিম্মন আতম েভীর শ্রদ্ধার সাম্মথ স্মরণ করতছ শসই দু'লয মা-শবানম্মক  াঁম্মির সম্ভ্রম ও আত্মিোম্মের 

তবতনমম্ময় অতর্জি হম্ময়ম্মছ আমাম্মির স্বাধীনিা।  

শ্রদ্ধার সাম্মথ স্মরণ করতছ অসীম সাহসী নারী মুতিম্ম াদ্ধাম্মির  াঁরা স্বাধীনিার র্ন্য অস্ত্র হাম্মি যুদ্ধ কম্মরতছম্মলন। স্মরণ 

করতছ শসই নারীম্মির  াঁরা মুতিম্ম াদ্ধাম্মির তর্তকৎসা-শসবা তিম্ময়ম্মছন, খায ও আশ্রয় তিম্ময়ম্মছন।  

র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমান এমন একটি রাম্মের স্বপ্ন শিম্মখতছম্মলন শ  রাে হম্মব শোষণ-বঞ্চনামুি, শ  

রাম্মে শবেম শরাম্মকয়ার বতণ জি অবম্মরাধবাতসনী নারী পাম্মব িার অতধকার, সমিা ও সমম জািা।  

উপতিি সুতধমন্ডলী,  

            নারীরা এখন তবেব্যাপী তেমাতেক িাতয়ত্ব পালন কম্মরন। শপোেি, পাতরবাতরক ও ঘরগৃহিতলর পতরর্ালনা এবং 

সামাতর্ক অংে্রহহণমূলক কম জকান্ড িারা সুর্ারুভাম্মব সম্পন্ন করম্মছন। আমাম্মির শিম্মের নারীরা পুরুম্মষর পাোপাতে শ ভাম্মব 

পৃতথবীর সম্মব জাচ্চ শৃঙ্গ এভাম্মরম্মের চূড়ায় শপ ৌঁছাম্মি শপম্মরম্মছ, শিমতন ঘম্মর-বাইম্মর তনম্মর্ম্মির তনম্ময় শেম্মছ সাফম্মের সুউচ্চ তেখম্মর।  

বিজমাম্মন শিম্মের প্রধানমন্ত্রী, তবম্মরাধী িম্মলর শনিা, তিকার ও সংসি উপম্মনিা নারী। সম্মব জাচ্চ আিালম্মির তবর্ারপতি, 

প্রোসম্মনর সম্মব জাচ্চ প জাম্ময় ও মাঠ প্রোসম্মন, পুতলে, সেস্ত্র বাতহনী ও বতহতব জম্মে প্রতিতনতধত্ব মূলক কাম্মর্ নারীর অংে্রহহণ-নারীর 

যমিায়ম্মন আমাম্মির ধারাবাতহক পিম্মযম্মপরই প্রতিফলন।  

নারী যমিায়ম্মনর লম্মযে আমাম্মির সরকার র্ািীয় সংসম্মির সংরতযি মতহলা আসম্মনর সংখ্যা ৪৫ শথম্মক বাতড়ম্ময় 

৫০টি কম্মরম্মছ। ইউতনয়ন,উপম্মর্লা ও শপ রসভায় সংরতযি নারী আসন এক-তৃিীয়াংম্মে উন্নীি কম্মরতছ। এসব আসম্মন সরাসতর 

তনব জার্ম্মনর ব্যবিা শনয়া হম্ময়ম্মছ। িেম র্ািীয় সংসি তনব জার্ম্মন ২০ র্ন নারী সরাসতর শভাম্মে তনব জাতর্ি হম্ময়ম্মছন।  

আওয়ামী লীে সরকারই ২০০০ সাল শথম্মক সেস্ত্র বাতহনীম্মি নারী অতফসার তনম্ময়াে শুরু কম্মর। মাঠ প্রোসম্মন নারীম্মির 

গুরুত্বপূণ জ িাতয়ম্মত্ব আনা হয়। এবারই প্রথম একর্ন নারী পাবতলক তবেতবযালম্ময়র উপার্া জ তহসাম্মব িাতয়ত্ব শপম্মলন। প্রথম 

মতহলা তবর্ারপতিও ১৯৯৬-২০০১ শময়াম্মি আওয়ামী লীে সরকাম্মরর সমম্ময় তনম্ময়াে শিয়া হয়।  

সোতনি সুতধবৃন্দ,  

২০০৮ সাম্মলর তনব জার্নী ইেম্মিহাম্মর প্রিত্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়ম্মন আমাম্মির সরকার নারীম্মক সুরযা প্রিাম্মনর লম্মযে ও 

নারীর প্রতি পাতরবাতরক প জাম্ময় সংঘটিি সতহংসিা প্রতিম্মরাধ করার র্ন্য ‘‘পাতরবাতরক সতহংসিা (প্রতিম্মরাধ ও সুরযা) আইন 

২০১০'' পাস ও কা জকর কম্মরম্মছ।  

নারীর যমিায়ন, সমঅতধকার, সুরযা ও সুম্ম াে তনতচিতি করার লম্মযে ‘‘র্ািীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১'' প্রণয়ন 

করা হম্ময়ম্মছ। এই নীতি বাস্তবায়ম্মনর র্ন্য র্ািীয় কম জপতরকল্পনা ্রহহণ করা হম্ময়ম্মছ।  



অন্ন, বস্ত্র, বাসিান, তর্তকৎসা, তেযাসহ নারীর সকল র্াতহিা পূরম্মণ র্ািীয় বাম্মর্ম্মে বরাদ্দ বৃতদ্ধ করা হম্ময়ম্মছ।  

র্াতিসংম্মঘর সংতেষ্ট সংিা, উন্নয়ন সহম্ম ােী সংিা ও শস্বচ্ছাম্মসবী সংেঠনগুম্মলাম্মক নারীর িাতরদ্র্ে দূরীকরম্মণর 

প্রম্ময়ার্নীয় ব্যবিা ্রহহম্মণ সহায়িা শিয়া হম্মচ্ছ।  

ডায়াম্মবটিক সতমতি এবং মতহলা ও তেশু তবষয়ক মন্ত্রণালম্ময়র শ  থ উম্মযাম্মে নারী ও তেশুম্মির সুতর্তকৎসার লম্মযে 

ঢাকায় ১০০ েয্যাতবতেষ্ট ‘‘ডায়াম্মবটিক, এম্মন্ডাক্রাইন ও শমোবতলক হাসপািাল'' র্ালু করা হম্ময়ম্মছ।  

নারী ও তেশু তন জািন প্রতিম্মরাম্মধ ন্যােনাল শহল্প লাইন (নং-১০৯২১) শসন্টার প্রতিষ্ঠা করা হম্ময়ম্মছ। এই শসন্টাম্মর 

তিনরাি ২৪ ঘন্টা শফান কম্মর প্রম্ময়ার্নীয় িথ্য, পরামে জ ও শিম্মে তবযমান শসবা-সহায়িা সম্পম্মকজ র্ানা  ায়।  

নারী তন জািন প্রতিম্মরাধকম্মল্প ৭টি তবভােীয় েহম্মর অবতিি সরকাতর শমতডকোল কম্মলর্ হাসপািাম্মল এবং ফতরিপুর 

শমতডকোল কম্মলর্ হাসপািাম্মল ওয়ান েপ-ক্রাইতসস শসন্টার িাপন করা হম্ময়ম্মছ।  

শিেব্যাপী তন জািম্মনর তেকার নারী ও তেশুম্মির শসবার র্ন্য শর্লা প জাম্ময় ৪০টি এবং উপম্মর্লা প জাম্ময় ২০টি ওয়ান-

েপ ক্রাইতসস শসল (ওতসস) িাপন করা হম্ময়ম্মছ।  

ঢাকা শমতডম্মকল কম্মলর্ কোম্পাম্মস আধুতনক প্রযুতি সম্পন্ন ন্যােনাল ফম্মরনতসক তডএনএ শপ্রাফাইতলং োবম্মরেরী 

প্রতিষ্ঠা করা হম্ময়ম্মছ।  

তন জাতিি নারীম্মির মানতসক স্বািে ও শসবা প্রিান করার লম্মযে ঢাকায় মতহলা তবষয়ক অতধিপ্তম্মর ন্যােনাল ট্রমা 

কাউম্মেতলং শসন্টার প্রতিষ্ঠা করা হম্ময়ম্মছ।  

হিিতরদ্র্ নারীম্মির সামাতর্ক তনরাপত্তা বলম্ময় অমত্মর্ভ জি করা, তবধবা ও দুুঃি মতহলা ভািা, বয়স্ক ভািা, প্রতিবন্ধী 

ভািা, মাতৃত্বকালীন ভািা, প্রণয়ন ও তবত্তহীন মতহলাম্মির খায তনরাপত্তা কম জসূতর্ (তভতর্তড) অব্যাহি রাখা হম্ময়ম্মছ।  

তভতর্তড কম জসূর্ীর আওিায় দুি মতহলাম্মির প্রতি মাম্মস ৩০ শকতর্ র্াল বা েম শিয়া হম্মচ্ছ। েি ৫ বছম্মর এই 

কম জসূতর্র সুতবধাপ্রাপ্ত উপকারম্মভােীর সংখ্যা ১৫ লয।  

র্রম িতরদ্র্ মতহলা র্নম্মোতষ্ঠর র্ন্য শিম্মের ৮টি শর্লায় তভতর্তড (আলট্রা পুওর) কম জসূতর্র আওিায় এ প জন্ত ৮০ 

হার্ার র্রম িতরদ্র্ মতহলাম্মক মাথাতপছু মাতসক ৪০০ োকা হাম্মর আতথ জক সহায়িা শিয়া হম্ময়ম্মছ। পাোপাতে, আয়বধ জক কাম্মর্ 

প্রতেযণ শেম্মষ মাথাতপছু সাম্মড় সাি হার্ার োকা মূম্মের উৎপািন-সাম্রহী শিয়া হম্ময়ম্মছ।  

শিম্মে প্রথমবাম্মরর মম্মিা েহরাঞ্চম্মল ‘‘কম জর্ীতব োকম্মেটিং মািার সহায়িা িহতবল'' েঠন  করা হম্ময়ম্মছ। ৬১টি শর্লা 

েহম্মরর তসটি কম্মপ জাম্মরেন ও শপ রসভার েকাম্মেটিং মাম্ময়ম্মির প্রতিমাম্মস ৪০০ োকা কম্মর ভািা শিয়া হম্ময়ম্মছ। এই প্রকম্মল্পর 

উপকারম্মভােীর সংখ্যা ২ লয ২২ হার্ার ৭২৫ র্ন।  

পল্লী অঞ্চম্মলর িতরদ্র্ সন্তানসম্ভবা নারীম্মির র্ন্য ৩৫০ োকা হাম্মর ভািা শিয়া হম্মচ্ছ।  

তন জাতিি, দুি মতহলা ও তেশুম্মির তর্তকৎসা, আইতন সহায়িা ও কম জসংিান সহায়িা তনতচিতি করম্মি তন জাতিি, দুি 

মতহলা ও তেশুকোণ িহতবল েঠন করা হম্ময়ম্মছ।  

মাতৃত্বকাল ছুটি ৪ মাম্মসর পতরবম্মিজ সম্মবিম্মন ৬ মাম্মস বতধ জি করা হম্ময়ম্মছ।  

পাসম্মপাম্মে জ বাবার পাোপাতে মািার নাম সংযুিকরণ, সংম্মোতধি নােতরকত্ব আইন ২০০৯-এ মািার নােতরকম্মত্বর 

তভতত্তম্মি সন্তাম্মনর নােতরকত্ব তনধ জারম্মণর তবধান এবং ইভ্ টিতর্ং প্রতিম্মরাম্মধ শমাবাইল শকাে জ আইন ২০০৯ প্রণয়ন কম্মর।  

উপতিি সুতধমন্ডলী,  

নারীর িযিা উন্নয়ন এবং যমিায়ম্মন েহীি শেখ ফতর্লাতুন শনসা মুতর্ব প্রতেযণ একাম্মডমীম্মি মতহলা 

প্রতেযণাথীম্মির োম্মম জন্টস, তবউটিতফম্মকেন, শমাবাইল সাতভ জতসং, শেইলাতরং, ব্লক-বাটিক ও শবতসক কতম্পউোর তবষম্ময় ৬ মাস 

শময়াম্মি প্রতেযণ শিয়া হম্মচ্ছ।  

মতহলা কৃতষ প্রতেযণ শকম্মন্দ্র হিিতরদ্র্ নারীম্মির প্রতেযণ শিওয়া হম্মচ্ছ। ময়মনতসংম্মহ শবেম শরাম্মকয়া প্রতেযণ শকম্মন্দ্র 

আধুতনক পদ্ধতিম্মি হাউর্ তকতপং, শকয়ার তেতভং এবং তবউটিতফম্মকেন শকাম্মস জ িাতিক ও হাম্মি কলম্মম প্রতেযণ শিয়া হম্মচ্ছ।   

সাভাম্মরর আশুতলয়ায় মতহলা োম্মম জন্টস কমীম্মির আবাসন সমস্যা তনরসম্মন ৮৩৬ েয্যা তবতেষ্ট ১২ িলা আবাতসক 

ভবম্মনর কার্ দ্রুিিার সাম্মথ এতেম্ময়  াম্মচ্ছ।  

ক্ষুদ্র্ নারী উম্মযািাম্মির উৎপাতিি পণ্য ও শসবা তবপণন এবং বার্ারর্ািকরম্মণর লম্মযে ঢাকায় তবপণন শকন্দ্র 

‘‘র্তয়িা'' র্ালু করা হম্ময়ম্মছ। এর ফম্মল নারী উম্মযািারা িাম্মির পম্মণ্যর ন্যায্যমূে পাম্মচ্ছন।  



মতহলা, তেশু ও তকম্মোরীেণ তবর্ারকালীন সমম্ময় তনরাপত্তা শহফার্ম্মি শর্লখানায় সাধারণ কম্ময়িীম্মির সম্মঙ্গ তমম্মে 

মানতসক ও োরীতরকভাম্মব যতি্রহস্ত হয়। িাই োর্ীপুর শর্লার কাতেমপুম্মর মতহলা, তেশু ও তকম্মোরীম্মির তনরাপি আবাসম্মনর 

ব্যবিা করা হম্ময়ম্মছ।  

সরকাম্মরর তবতভন্ন কম জসূতর্ম্মি নারীর অংেীিাতরত্ব সুতনতি জষ্টভাম্মব তনতচিতি করার লম্মযে ২০১৩-১৪ অথ জ-বৎসম্মর ৪০টি 

মন্ত্রণালম্ময় শর্ন্ডার সংম্মবিনেীল বাম্মর্ে প্রতিম্মবিন প্রণয়ন কম্মরম্মছ।  

সমম্মবি সুতধবৃন্দ,  

আমাম্মির শিম্মের র্নসংখ্যার অম্মধ জম্মকরও শবতে নারী। নারীম্মক উন্নয়ন প্রতক্রয়া শথম্মক তবতচ্ছন্ন শরম্মখ এম্মিম্মের আথ জ-

সামাতর্ক উন্নয়ন অসম্ভব। নারী উন্নয়ন ও নারীর যমিায়ম্মন বাংলাম্মিে আর্ সারাতবম্মের কাম্মছ একটি মম্মডল তহসাম্মব 

প্রেংতসি হম্মচ্ছ। এ কৃতিত্ব আমাম্মির নারীম্মির  ারা সামাতর্ক-রার্ননতিক-অথ জননতিক শৃঙ্খলম্মক তছন্ন কম্মর তনম্মর্ম্মির সোন ও 

ম জািার আসম্মন প্রতিতষ্ঠি করম্মি শপম্মরম্মছন। এ কৃতিম্মত্বর অংেীিার অবশ্যই শসই পুরুষরা  ারা পুরুষিাতন্ত্রকিার উম্মঠজ উম্মঠ 

নারীর সমঅতধকাম্মরর পম্ময সহম্ম াদ্ধা হম্ময় কার্ কম্মরম্মছন।  

আতম সম্মর্িন পুরুষম্মির প্রতি আহ্বান রাখতছ, শ ন িারা কন্যাতেশুর প্রতি সমআর্রণ কম্মরন, িাম্মির খায, পুতষ্ট, 

স্বািেম্মসবা ও  থা থ তেযার ব্যবিা কম্মরন। পাতরবাতরক সতহংসিাসহ নারীর প্রতি সবধরম্মণর সতহংসিা প্রতিম্মরাম্মধ নারী-

পুরুষ তনতব জম্মেম্মষ সবাইম্মক এতেম্ময় আসার আহ্বান র্ানাতচ্ছ।  

আমাম্মির নারীরা  খন শিম্মের অথ জননতিক উন্নয়ম্মন, রার্ননতিক যমিায়ম্মন প্রেংসনীয় ভূতমকা রাখম্মছ িখন আমরা 

লযে করতছ একটি মহল ধম্মম জর অপব্যাখ্যা তিম্ময়, নারী-তবম্মেষী অপপ্রর্ার কম্মর নারীম্মির গৃহবন্দী কম্মর রাখম্মি র্ায়। তেযা ও 

র্ীতবকার অতধকার শথম্মক বতঞ্চি করম্মি র্ায়।  

িাম্মির কাম্মছ আতম র্ানম্মি র্াই, পতবে শকারআন েরীফ ও হাতিম্মসর শকান র্ায়োয় নারীম্মক গৃহবন্দী কম্মর রাখার 

তনম্মি জে শিয়া আম্মছ? বরং পতবে ইসলাম ধম জই নারীর সোন তনতচিতি কম্মরম্মছ। তেযা এবং সম্পতত্তম্মি নারীর অতধকাম্মরর 

স্বীকৃতি তিম্ময়ম্মছ।  

 ারা নারী-তবম্মেষী অপপ্রর্ার কম্মরন িারা শকন র্ভম্মল  ান রাসুলুল্লাহ্ (সাুঃ) এর হাি ধম্মর প্রথম ইসলাম ধম জ ্রহহণকারী 

আর শকউ নন, একর্ন নারী, হর্রি তবতব খাতির্া। িারা শকম্মনা র্ভম্মল  ান শ , তবতব খাতির্া তনম্মর্ িাঁর ব্যবসা পতরর্ালনা 

করম্মিন? হর্রি তবতব আম্ময়ো (রাুঃ) তনম্মর্ যুম্মদ্ধ অংে্রহহণ কম্মরতছম্মলন।  

নারীম্মক গৃহবন্দী রাখার র্ন্য ধম্মম জর অপব্যাখ্যা এবং নারী-তবম্মেষী অপপ্রর্ার বম্মন্ধ রার্ননতিক প্রতিম্মরাম্মধর পাোপাতে 

সামাতর্ক সম্মর্িনিা সৃতষ্টর র্ন্য আতম আপনাম্মির কাম্মছ আহ্বান র্ানাতচ্ছ।  

পাোপাতে আতম নারীম্মির বলম্মবা, একর্ন মা তহসাম্মব, একর্ন স্ত্রী তহসাম্মব আপনারাই পাম্মরন সমার্ শথম্মক অন্যায়, 

দুনীতি, শলাভ-লালসা, মািকাসতি দূরীকরম্মণ প্রধান ভূতমকা রাখম্মি।  

একর্ন মা তহসাম্মব আপতন  তি দুনীতিপরায়ন হন, সন্তাম্মনর  থা থ তেযা তনতচিতি না কম্মরন, তবলাস-ব্যসম্মন ডুম্মব 

থাম্মকন িম্মব সন্তান আপনার কাছ শথম্মক তক তেখম্মব িার উিাহরণ আমাম্মির শিম্মেই খ ৌঁম্মর্ পাওয়া  াম্মব।  

একর্ন স্ত্রী'ই পাম্মরন স্বামীর সিিার সহ ােী হম্মি, প্রকৃি সহধতম জনী হম্মি। এ প্রসম্মঙ্গ আতম আমার মা' এর কথা 

স্মরণ করম্মি র্াই।  

ধন-সম্পতত্ত, যমিা বা মন্ত্রীর স্ত্রী হওয়ার শলাভ আমার মাম্ময়র তছলনা বম্মলই র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর 

রহমান সারার্ীবন তনম্মল জাভ শথম্মক শিম্মের র্ন্য, স্বাধীনিার র্ন্য সং্রহাম করম্মি শপম্মরতছম্মলন।  

বঙ্গবন্ধুর সারার্ীবম্মনর সং্রহাম ও আত্মিোম্মের ফসল, আর্ম্মকর স্বাধীন-সাব জম্মভ ম বাংলাম্মিে। আর বঙ্গবন্ধুর 

সং্রহাম্মমর তপছম্মনর মূল শপ্ররণািােী আর শকউ নন, িার সহধতম জনী, র্ীবন-মরম্মণর সহ ােী, আমার মা শবেম ফতর্লাতুম্মন্নসা 

মুতর্ব।   

আসুন, আর্ আন্তর্জাতিক নারী তিবম্মস আমরা সকম্মল তমম্মল একটি সমিাতভতত্তক তবে েম্মড় শিালার অঙ্গীকার কতর। 

এমন একটি সমার্ েম্মড় তুতল শ খাম্মন নারীর ন্যায্য অতধকার, সোন ও ম জািা তনতচিতি হম্মব।  

উপতিি সকলম্মক আবারও ধন্যবাি র্াতনম্ময় আন্তর্জাতিক নারী তিবস ২০১৪ উদ  াপম্মনর শুভ উম্মোধন শঘাষনা করতছ।  

শখািা হাম্মফর্  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাম্মিে তর্রর্ীবী শহাক। 


