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সম্মোবনত সভোপবত,  

সমকেত সুবধম লী,  

 

আ   লোমু আলোইকুম।   

 

বেগম ব োকেয়ো পদে-২০১৪ প্রদোন ও বেগম ব োকেয়ো বদেস উদযোপন উপলকযে আকয়োবিত অনুষ্ঠোকন উপবিত 

সেলকে আমো  আন্তব ে শুকভচ্ছো ও অবভনন্দন িোনোই। নো ী বেযো  অগ্রদূত বেগম ব োকেয়ো সোখোওয়োত বহোকসকন  স্মৃবত  

প্রবত িোনোই গভী  শ্রদ্ধো।  

বেিকয়  মোস বিকসম্বক  আবম গভী  শ্রদ্ধো  সোকে স্ম ণ ে বি সে বেোকল  সে বকশ্রষ্ঠ েোঙ্গোবল, িোবত  বপতো েঙ্গেন্ধু 

বেখ মুবিে   হমোনকে যাঁ  অবেসংেোবদত বনতৃকে আম ো অিবন েক বি মহোন স্বোধীনতো। স্ম ণ ে বি িোতীয় চো  বনতো 

সসয়দ নিরুল ইসলোম, তোিউবিন আহমদ, এম মনসু  আলী ও বমোহোম্মদ েোমোরুজ্জোমোনকে। স্ম ণ ে বি মহোন মুবিযুকদ্ধ  

বিে লয েহীদ, দু’লয বনয বোবতত মো-বেোনকে; যাঁকদ  সকে বোচ্চ আত্মতেোকগ  বেবনমকয় আম ো চূড়োন্ত বেিয় বিবনকয় আনকত 

বপক বি। 

সুবধমন্ডলী, 

বেগম ব োকেয়ো বিকলন নো ী িোগ কণ  আকলোেেবতবেো। বতবন বিকলন নো ী বেযো  প্রবতষ্ঠোন। তাঁ  আদে ব, অনুকপ্র ণো, 

দৃঢ় মকনোেল এেং েম বস্পৃহো অেরুদ্ধ নো ীসমোিকে মুবি  পে বদবখকয়কি। 

 তদোবনন্তন মুসবলম নো ী ো বিল ঘক   চো  বদয়োকল েবন্দ। কুসংস্কো , কুপমন্ডুেতো আ  অন্ধেো োচ্ছন্ন িীেন বিল 

তোকদ  বনতেসঙ্গী। নো ীকদ  পোব েোব ে, সোমোবিে ও  োিননবতে বযকি অংেগ্রহকণ  স্বোধীনতো বিলনো।  

বেগম ব োকেয়ো বনকি অেক োধেোবসনী বিকলন েকল উপলবি ে কত বপক বিকলন এেমোি বেযো  আকলো বদকয়ই নো ী  

সমস্যো ও েোধো দূ  ে ো সম্ভে। বতবন উপলবি ে কত বপক বিকলন সমোি উন্নয়কন শুধু পুরুষই নয় ে ং নো ীকদ  সমঅংেগ্রহণ 

এেোন্ত প্রকয়োিন।  

বেগম ব োকেয়ো তাঁ  মবতচু  গ্রকে েকলকিন, ‘‘আম ো সমোকি ই অধ বোঙ্গ। আম ো পবড়য়ো েোবেকল সমোি উঠিকে 

বেরূকপ? বেোকনো ব্যবি  এে পো োঁবধয়ো  োবখকল বস বখাঁড়োইয়ো বখাঁড়োইয়ো েতদু  চবলকে? পুরুষকদ  স্বোে ব এেং আমোকদ  স্বোে ব 

বভন্ন নকহ-এেই। তাঁহোকদ  িীেকন  উকিশ্য েো লযে যোহো, আমোকদ  লযেও তোহোই।’’ তাঁ  এই েিকব্য সমোি ও  োষ্ট্র িীেকন 

নো ী  সোমবগ্রে অংেগ্রহকণ  েেোই েলো হকয়কি।  

বেগম ব োকেয়ো অেকহবলত নো ী সমোিকে অবেযো  অবভেোপ হকত মুি ে কত সোখোওয়োৎ বমকমোব য়োল েোবলেো 

বেদ্যোলয় প্রবতষ্ঠো েক বিকলন। এটি বিল বস যুকগ  বপ্রযোপকে নো ী উন্নয়কন এে সোহসী পদকযপ। েতবমোকন নো ী বেযো  বযকি 

বয উন্নবত সোবধত হকয়কি তো বেগম ব োকেয়ো  অমূল্য অেদোন। 

সুবধবৃন্দ, 

বেগম ব োকেয়ো  িীেন ও আদকে ব  প্রবত শ্রদ্ধো িোবনকয় প্রবত েিক   ন্যোয় এেো ও আম ো ‘বেগম ব োকেয়ো বদেস’ 

পোলন ে বি। ‘বেগম ব োকেয়ো পদে’ প্রদোন ে বি। 
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আম ো  োষ্ট্রীয় নীবত, প্রেল্প ও েম বসূবচকত নো ী  অংেগ্রহণ ও নো ী বেযোকে অগ্রোবধেো  বদকয়বি। উপবৃবি, বেনোমূকল্য 

বেযো উপে ণ বেত ণ এেং অনেতবনে বেযো প্রদোকন  ফকল নো ী বেযো  হো  বৃবদ্ধ বপকয়কি। বেশু ঝক  পড়ো  হো  হ্রোস 

বপকয়কি। িোিীকদ  স্কুকল ভবতব  হো  েতভোকগ উন্নীত হকয়কি। 

আম ো নো ী উন্নয়ন নীবত-২০১১ এেং পোব েোব ে সবহংসতো প্রবতক োধ আইন ২০১০ প্রণয়ন েক বি। স েোক   

বেবভন্ন েম বসূবচকত নো ীকদ  অংেীদোব ে বনবিত ে কত ৪০টি মন্ত্রণোলকয়  বিন্ডো  সংকেদনেীল েোকিে প্রণয়ন ে ো হকচ্ছ।  

িোতীয় সংসকদ মবহলোকদ  সং বযত আসকন  সংখ্যো বৃবদ্ধ েক  ৫০ এ উন্নীত ে ো হকয়কি। িোনীয় স েো  

প্রবতষ্ঠোনসমূকহ সং বযত নো ী আসকন  সংখ্যো এে তৃতীয়োংকে উন্নীত ে ো হকয়কি। এসেল আসকন স োসব  বনে বোচকন  ব্যেিো 

গ্রহণ নো ী  যমতোয়ন েহুগুকণ বৃবদ্ধ েক কি।  

২০১৩ সোকল প্রেোবেত বলোেোল বিন্ডো  গ্যোপ ব কপোে ব অনুযোয়ী নো ী   োিননবতে যমতোয়কন েোংলোকদকে  অেিোন 

এখন বেকে সপ্তম। আি বদকে  প্রধোনমন্ত্রী, বেক োধীদলীয় বনিী, বস্পেো  নো ী। এিোড়ো মন্ত্রী, প্রবতমন্ত্রী, উপমন্ত্রী,  োষ্ট্রদূত, 

বেচো পবত, সবচে, বেেবেদ্যোলকয়  বভবস, বসনোেোবহনী, বনৌেোবহনী, বেমোনেোবহনী, পুবলে ও আনসো সহ প্রেোসকন  বেবভন্নপকদ 

নো ীকদ  দৃপ্ত পদচো ণো। আম ো গত িয় েিক  বেবভন্ন প্রবতষ্ঠোকন  উচ্চপদসহ অন্যোন্য পকদ অবধে সংখ্যোয় নো ীকদ  বনকয়োগ 

বদকয়বি।  

আমোকদ  নো ী ো িোবতসংঘ েোবন্ত যী বমেকন েোি ে কিন। বেবভন্ন উন্নয়ন প্রেকল্প প োমে বে বহকসকে েোি ে কিন। 

ইনেোআল্লোহ নো ী উন্নয়কন  এ ধো ো ভবেষ্যকতও অব্যোহত েোেকে। 

সুবধমন্ডলী, 

আম ো এেটি সে বিন স্বীকৃত িোতীয় বেযোনীবত প্রণয়ন েক বি। এ বেযোনীবতকত নো ী বেযোকে বেকেষ গুরুে বদওয়ো 

হকয়কি। ২০১২ সোকল আম ো ২৬ হোিো  ১৯৩টি বেস েোব  প্রোেবমে বেদ্যোলয় এেং এ  ১ লয ৩ হোিো  ৮৪৫ িন বেযকে  

চোকুব  িোতীয়ে ণ েক বি। যো মকে বৃহৎ অংে নো ী। 

প্রোেবমে বেদ্যোলয়গুকলোকত নো ী বেযকে  িন্য ৬০ ভোগ বেোেো ে োি  োখো হকয়কি। দ্বোদে বশ্রণী পয বন্ত নো ী বেযোকে 

অনেতবণে ে ো হকয়কি। নো ী  উচ্চবেযোকে উৎসোবহত ে ো  িন্য প্রধোনমন্ত্রী  বেযো সহোয়তো ট্রোস্ট ফোন্ড গঠন ে ো হকয়কি। 

বেদ্যোলকয় ঝক  পড়ো বমকয়কদ  িন্য উপোনুষ্ঠোবনে বেযো েোয বক্রম অব্যোহত  কয়কি। 

আম ো নো ী েোন্ধে েম বকযি সতব  ে বি যোকত বেবভন্ন বপেোয় নো ীকদ  অংেগ্রহণ বৃবদ্ধ পোয়। নো ীকদ  িন্য 

 োিধোনীকত পৃেে েোস চোলু ে ো হকয়কি। েম বিীবে মবহলো বহোকস্টল ও বেশু বদেোযত্ন বেন্দ্র িোপন েক  নো ী  েম বকযকি 

অংেগ্রহণ বন োপদ ও ভোেনোহীন ে ো হকয়কি।  

আমোকদ  সেকদবেে মুদ্রো অিবকন  সেকচকয় েড়খোত বপোেোে বেকল্প  প্রধোন অংেজুকড়  কয়কি নো ী েমী। বপোেোে 

বেকল্প  নো ী েমীকদ  িন্য আম ো আশুবলয়োয় বহোকস্টল বনম বোণ েক বি। হকহেকম ব বনকয়োবিত ও বেেো  নো ীকদ  বেবভন্ন বপেো 

সংক্রোন্ত প্রবেযণ প্রদোন ে ো হকচ্ছ। নো ী  দযতো বৃবদ্ধ, েম বসংিোন, উকদ্যোিো বহকসকে প্রবতষ্ঠো, শ্রমেোিোক  ব্যোপে অংেগ্রহণ 

ও অে বননবতে যমতো বনবিত ে কত এেং নো ী  প্রবত সবহংসতো ব োকধ আমোকদ  স েো  ব্যোপে পদকযপ বনকয়কি।  

এসেল পদকযকপ  ফকল আমোকদ  নো ী ো আি সোমকন  বদকে এবগকয় চলকি। তো ো বদেকে সোমকন  বদকে এবগকয় 

বনকচ্ছ। নো ীকদ  এই উন্নবতই বেগম ব োকেয়ো  স্বপ্ন ও আদকে ব  সফল েোস্তেোয়ন। 

সুবধবৃন্দ, 

মবহয়সী নো ী বেগম ব োকেয়ো  স্মৃবত  প্রবত শ্রদ্ধো িোবনকয় মবহলো ও বেশু বেষয়ে মন্ত্রণোলয় বেবভন্ন েম বসূবচ ও প্রেল্প 

েোস্তেোয়ন ে কি। ময়মনবসংহ বিলোয় ‘বেগম ব োকেয়ো কৃবষ প্রবেযণ বেন্দ্র’ এেং ঢোেোয় ‘বেগম ব োকেয়ো েম বিীবে মবহলো 

বহোকেল’ প্রবতষ্ঠো ে ো হকয়কি। ‘বেগম ব োকেয়ো িকুকমকেেন এেোন্ড ব কসোস ব বসেো ’ নোকম এেটি লোইকে ী িোপন ে ো হকয়কি। 

আবম আেো েব , িকুকমকেেন এেোন্ড ব কসোস ব বসেোক   মোেকম সমোি উপকৃত হকে এেং গকেষণো  মোেকম বেগম ব োকেয়ো  

েীবতব এেং স্মৃবত বচ  অম্লোন েোেকে। 

এিোড়ো আম ো নো ী বনয বোতন প্রবতক োধ ও বনয বোবতত নো ীকদ  আইনগত সহোয়তোদোন সংক্রোন্ত বেবভন্ন েম বসূবচ 

েোস্তেোয়ন ে বি।  

দোব দ্রে বেকমোচকন এেটি েোড়ী এেটি খোমো , বভবিবি, আশ্রয়ণ, েয়স্ক ভোতো, মোতৃেেোলীন ভোতো, প্রসূবত মোকয়কদ  

ভোতো, আত্ম-েম বসংিোকন প্রবেযন ও ক্ষুদ্র ঋণসহ অন্যোন্য েম বসূবচ  মোেকম অেকহবলত ও েবিত নো ীকদ  আত্ম-বেেোকস  
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উৎস সত ী ে বি। আম ো সহস্রোব্দ উন্নয়ন লযেমোিো  প্রবতটি খোকত ব্যোপে সোফল্য অিবন েক বি। নো ী উন্নয়কন আম ো 

আন্তিবোবতেভোকে স্বীকৃবত বপকয়বি। আবম গত জুলোই মোকস লন্ডকন বেকে প্রেম গোল ব সোবমকে বযোগ বদই, যো বিল নো ী উন্নয়কন 

েোংলোকদকে  সোফকল্য  অন্যতম স্বীকৃবত। 

সুবধমন্ডলী, 

এই অিকল  উপবনকেেেোদ-বেক োধী সংগ্রোম, সেল প্রেো  এেনোয়ে বেক োধী আকন্দোলন, মহোন মুবিযুদ্ধ, ভোষো-

সোবহতে-সংস্কৃবত  যো ও বেেোে এেং অবধেো  অিবকন  সংগ্রোকম  সোকে অবেকচ্ছদ্যভোকে গকড় উকঠকি নো ী অবধেো  প্রবতষ্ঠো  

সকচতনতো। আ  তো সম্ভে হকয়কি আমোকদ  সেল গণতোবন্ত্রে সংগ্রোকম নো ী  সবক্রয় অংেগ্রহকণ  েো কণ।  

ঘ -হকহিোবল সোমকলও  আমোকদ  নো ী ো অনুকপ্র ণোদোবয়নী রূকপ েোি েক  েোকেন। বস েেো আবম আমো  মোকয়  

িীেন বেকে িোবন। িোবত  বপতো   োিননবতে িীেকন  দীঘ ব েো োেোস ও সংেেোপন্ন মুহূতবগুকলোকত আমো  মোকয়  সোহসী 

ভূবমেো বিল, যো আমো  েোেোকে বদকয়বিল সোহস ও উবিপনো। 

িোবত  বপতো আমোকদ  উপহো  বদন ’৭২ এ  অনন্য সংবেধোন। যো বেেল  োিননবতে ও অে বননবতে মুবি  েেোই 

েকলবন; অতেন্ত েবলষ্ঠভোকে নো ী-পুরুকষ  সমতোও সমুন্নত েক কি। সংসকদ সে বপ্রেম িোবত  বপতো নো ীকদ  িন্য ১৫টি আসন 

সং বযত েক ন। এেোই েোংলোকদকে  ইবতহোকস নো ী  যমতোয়কন  লকযে প্রেম পদকযপ। যো  ফকল স্বোধীনতো উি  

েোংলোকদকে প্রেম সংসকদই নো ী ো প্রবতবনবধে ে ো  সুকযোগ পোয়।  

সুবধবৃন্দ, 

বেগম ব োকেয়ো  স্বপ্ন বিল অেকহবলত নো ী ো বযন বেবযত এেং আত্মবনভ ব েীল হকয় গকড় উকঠ। বেগম ব োকেয়ো  

স্বপ্ন অকনেোংকেই েোস্তে রূপ লোভ েক কি। বেগম ব োকেয়ো প্রবতটি বেবযত নো ী  অন্তক  বেঁকচ আকিন এেং েোেকেন আিীেন।  

নো ী মুবি, নো ী  সম্মোন ও ময বোদো বৃবদ্ধকত আমোকদ  সমোকি  অকনে নো ী ো েোি ে কিন। আি যাঁ ো ‘বেগম 

ব োকেয়ো পদে-২০১৪’ প্রোপ্ত হকলন তাঁকদ কে আন্তব ে শুকভচ্ছো ও অবভনন্দন িোনোবচ্ছ। আবম আেো েব  এ পদে প্রোবপ্ত 

আপনোকদ কে নো ী উন্নয়কন আ ও অেদোন  োখকত উৎসোবহত ে কে।  

সুবধমন্ডলী, 

আসুন, বদকে  নো ী সমোকি  উন্নয়কন আম ো সেকল ঐেেেদ্ধ হই। সেল নো ী পুরুষ এে হকয় বদকে  উন্নয়কন েোি 

েব । নো ী উন্নয়কন েোংলোকদকেকে বেগম ব োকেয়ো  আদে বিোকন পব ণত েব । রূপেল্প ২০২১ ও রূপেল্প ২০৪১ বেবনম বোকণ  

মোেকম েোংলোকদেকে িোবত  বপতো  স্বকপ্ন  বসোনো  েোংলোয় পব ণত েব ।  

আবম মবহলো ও বেশু বেষয়ে মন্ত্রণোলয়সহ এ আকয়োিকন  সোকে সংবিে সেলকে ধন্যেোদ িোবনকয় আমো  েিব্য 

এখোকনই বেষ ে বি। 

বখোদো হোকফি। 

িয়েোংলো, িয় েঙ্গেন্ধু 

েোংলোকদে বচ িীেী বহোে। 

... 


