
১০ম কমনওয়েলথ মহিলা হিষেক মন্ত্রী পর্ যায়ের বিঠক উয়বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীে প্রধানমন্ত্রী  

শেখ িাহিনা  

িঙ্গিন্ধু আন্তর্যাহিক িয়েলন শকন্দ্র, ঢাকা, শিামিার, ১৭ জুন ২০১৩, ৩ আষাঢ় ১৪২০  

 

হিিহমল্লাহির রািমাহনর রাহিম  

অনুষ্ঠায়নর িভাপহি,  

হিহভন্ন শেে শথয়ক আগি িোহনি মহন্ত্রিগ য,  

শেেী-হিয়েেী অংেগ্রিণকারীবৃন্দ,  

িিকমীবৃন্দ,  

সুহধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

কমনওয়েলথভুক্ত শেেগুয়লার েেম মহিলা হিষেক মন্ত্রী পর্ যায়ের বিঠয়ক উপহিি িকলয়ক আমার আন্তহরক শুয়ভচ্ছা 

র্ানাহচ্ছ।  

হিনহেনব্যাপী এ বিঠয়ক কমনওয়েলথ শেেগুয়লায়ি নারীর অথ যননহিক, রার্ননহিক ও িামাহর্ক ক্ষমিােন এিং শর্ন্ডার 

িমিা হনহিিকরয়ণ অগ্রগহি পর্ যায়লাচনা করা িয়ি। চযায়লঞ্জ শমাকায়িলাে করণীে ঠিক করা িয়ি।  

হিিাহষ যক এ বিঠয়কর এিায়রর প্রহিপাদ্য ‘‘উয়দ্যাক্তা উন্নেয়ন নারীর শনতৃত্ব''। হথমটি অিযন্ত িময়োপয়র্াগী িয়েয়ে। কারণ, 

আহম ময়ন কহর, অথ যননহিক শক্ষয়ি নারীর শনতৃত্ব প্রহিহষ্ঠি িয়ল নারীর ক্ষমিােন দ্রুিির িয়ি। র্হেও পুরুষোহিি হিশ্বিমায়র্ 

কার্টি করা এি িির্ নে। এই চযায়লঞ্জয়ক হিয়িচনাে হনয়ে আমায়ের শকৌেল হনধ যারণ করয়ি িয়ি।  

সুহধবৃন্দ,  

প্রগহিেীল িাঙাহল র্াহি বিহেষ্ট্যগিভায়িই নারী-পুরুয়ষর িমান অহধকায়র হিশ্বািী। ঊনহিংে ও হিংে েিাব্দীর শিগম 

শরায়কো, প্রীহিলিা ওোয়েোর, শিগম সুহিো কামাল, ইলা হমিরা িাঙাহল নারী র্াগরয়ণ শপ্ররণার উৎি। ১৯৫২'র ভাষা 

আয়ন্দালন, স্বাধীনিা িংগ্রাম ও মিান মুহক্তযুয়ে পুরুয়ষর পাোপাহে িাঙাহল নারীরা অংে শনন।  

িি যকায়লর িি যয়েষ্ঠ িাঙাহল, র্াহির হপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুহর্বুর রিমান িাঙাহল নারীর এ অগ্রর্ািায়ক িােী রূপ হেয়ি 

১৯৭২ িায়ল িাংলায়েয়ের িংহিধায়ন িি যস্তয়র নারীর অংেগ্রিণ ও সুয়র্ায়গর িমিা অন্তভু যক্ত কয়রন। নারী-পুরুয়ষর িমান অহধকার 

প্রহিষ্ঠা কয়রন। িংিয়ে নারীর র্ন্য ১৫টি আিন িংরক্ষণ কয়রন।  

িিযমান িরকার র্াহির হপিার এ নীহি অনুিরণ করয়ে। িমায়র্র িকল শক্ষয়ি নারীর িমান অংেগ্রিণ হনহিি কয়রয়ে। 

নারীর িাহি যক ক্ষমিােন ও হিোন্ত গ্রিণ পর্ যায়ে নারীর কতৃযত্ব প্রহিষ্ঠা কয়রয়ে। েহরদ্র এিং সুয়র্াগ িহিি নারীয়ের ক্ষমিােনয়ক 

অগ্রাহধকার হেয়েয়ে।  

সুহধমন্ডলী,  

আমরা িংিয়ে নারীর িংরহক্ষি আিন িংখ্যা ৫০-এ উন্নীি কয়রহে। িিযমায়ন র্ািীে িংিয়ে ৭০ র্ন নারী িংিে িেস্য 

রয়েয়েন র্া শমাট িেয়স্যর ২০ েিাংে।  

নারীর রার্ননহিক ক্ষমিােয়ন িাংলায়েে গণিাহন্ত্রক হিয়শ্ব এক অনন্য দৃষ্ট্ান্ত িাপন কয়রয়ে। িংিে শনিা ও িরকার 

প্রধান একর্ন নারী। িংিে উপয়নিা এিং হিয়রাধী েলীে শনিা নারী। িংিয়ের হিকারও একর্ন নারী।  

মহন্ত্রিভাে প্রধানমন্ত্রীিি ৬ র্ন নারী মন্ত্রী হিহভন্ন মন্ত্রণালয়ের োহেয়ত্ব আয়েন। িানীে িরকায়রও প্রাে ১৪ িার্ার ২০০ 

র্ন নারী হনি যাহচি িয়ে র্নয়িিা করয়েন। আমায়ের এ অর্যন অথ যনীহিিি িকল শক্ষয়ি নারীর ক্ষমিােন প্রহিষ্ঠাে অিোন 

রাখয়ে।  



িাংলায়েয়ের নারীরা সুপ্রীম শকায়ট যর হিচারপহি। িেস্ত্র িাহিনী, পুহলে, ব্যাংক, ব্যিিা প্রহিষ্ঠান ও প্রোিয়নর হিহভন্ন 

পর্ যায়ে নারীরা োহেত্ব পালন করয়েন। র্াহিিংঘ োহন্তরক্ষা হমেয়নও নারী পুহলেরা োহন্তরক্ষী হিয়িয়ি অিোন রাখয়েন। িরকারী 

চাকুরীয়ি নারীর র্ন্য শকাটা িংরক্ষণ করা িয়েয়ে। প্রাথহমক হেক্ষক হনয়োয়গ ৬০ েিাংে নারী শকাটা হনধ যারণ করা িয়েয়ে।  

আমরা র্ািীে নারী উন্নেন নীহি প্রণেন কয়রহে। এর আওিাে হিহভন্ন িংিা নারী উন্নেন শকহন্দ্রক িহুমুখী পেয়ক্ষপ গ্রিণ 

কয়রয়ে।  

আমরা িি যয়স্তয়র নারীর ক্ষমিােন হনহিয়ি উন্নেন কম যসূচীয়ি শর্ন্ডার হিষে অন্তভু যক্ত কয়রহে। র্ািীে ও িানীে পর্ যায়ে 

হিোন্ত গ্রিণ প্রহিোে নারীর িহিে অংেগ্রিণ হনহিি কয়রহে। শর্ন্ডার ব্যিিাপনার উন্নেন কয়রহে। শর্ন্ডার িমিা হনহিয়ি 

র্ািীে িায়র্য়ট হিয়েষ িরাে শেো িয়চ্ছ। িায়র্ট িরায়ের প্রাে ২৮ েিাংে নারী উন্নেয়ন ব্যে করা িয়চ্ছ। মাতৃত্বকালীন ছুটি পূণ য 

শিিয়ন ৬ মায়ি উন্নীি কয়রহে।  

িামাহর্ক হনরাপত্তা শিষ্ট্নীর আওিাে প্রাে ৩৩ লক্ষ েহরদ্র, দুঃি, হিধিা ও িেস্ক নারীয়ক মাহিক ভািা শেো িয়চ্ছ। 

িায়ের খাদ্য হনরাপত্তা হনহিি করা িয়চ্ছ। ২ লক্ষাহধক েহরদ্র গভ যিিী মা ও কম যর্ীিী ল্যাকয়টটিং মায়ক মাহিক ভািা শেো িয়চ্ছ। 

প্রহিিন্ধীয়ের িমায়র্র অংে হিয়িয়ি গয়ে শিালা িয়চ্ছ। দুঃি মহিলায়ের আত্ম-কম যিংিায়নর র্ন্য ১৫ িার্ার টাকা পর্ যন্ত ঋণ 

প্রোন করা িয়চ্ছ। শেেব্যাপী ৯ লক্ষ ২০ িার্ার নারী এ িিােিা পায়চ্ছ। নারী োহরদ্রযমুক্ত িয়েয়ে।  

সুহধবৃন্দ,  

িাংলায়েয়ে নারী হেক্ষাে ব্যাপক উন্নেন িয়েয়ে। মাধ্যহমক পর্ যাে পর্ যন্ত নারী হেক্ষাথীয়ের উপবৃহত্ত ও হেক্ষাবৃহত্ত শেো 

িয়চ্ছ। হিনামূয়ল্য পাঠ্যিই হিিরণ করা িয়েয়ে। বােে শেণী পর্ যন্ত শময়েয়ের হেক্ষা অনিিহনক করা িয়েয়ে। নারী হেক্ষায়ক 

অগ্রাহধকার হেয়ে হেক্ষানীহি প্রণেন করা িয়েয়ে। হেক্ষা শক্ষয়ি শর্ন্ডার িমিা হনহিি করা িয়েয়ে। উচ্চ হেক্ষা  প্রিায়র নারীয়ের 

র্ন্য পৃথক প্রহিষ্ঠান িাপন করা িয়েয়ে।  

নারী হেহক্ষি িয়চ্ছ। এর িয়ল নারী উন্নেয়ন িামাহর্ক প্রহিিন্ধকিা দূর িয়েয়ে। িায়ের র্ীিন-মান উন্নেন িয়েয়ে। 

িায়ের আত্মহিশ্বাি শিয়েয়ে। মধ্যিত্ত্বয়ভাগীয়ের শেৌরাত্ময িন্ধ িয়েয়ে। নারীরা এখন অথ যনীহিিি িমায়র্র িকল শক্ষয়ি শনতৃত্ব হেয়ি 

পারয়ে। কৃহষ উন্নেয়ন অিোন রাখয়ে। নারীর ক্ষমিােয়ন হিয়শ্ব িাংলায়েে শরাল ময়েয়ল পহরণি িয়েয়ে।  

গ্রামীণ নারী ও হেশু স্বািয উন্নেয়ন শেেব্যাপী প্রাে ১৫ িার্ার কহমউহনটি হিহনক ও ইউহনেন স্বািয শিিা শকন্দ্র চালু করা 

িয়েয়ে। এখান শথয়ক নারীরা পুহষ্ট্ ও পহরিার পহরকল্পনা শিিা পায়চ্ছ। হমেওোইি প্রহেক্ষণ শেো িয়চ্ছ। হেশুয়ের টীকা প্রোন 

হনহিি করা িয়েয়ে। এর িয়ল হেশুমৃত্যয ও মাতৃমৃত্যযর িার িিস্রাব্দ লয়ক্ষযর শচয়েও অয়নক নীয়চ শনয়ময়ে। এর্ন্য র্াহিিংঘ 

িাংলায়েেয়ক এমহেহর্ এযাওোে য হেয়েয়ে। শেে িাউথ-িাউথ পেক শপয়েয়ে।  

নারীয়ের আত্মকম যিংিানমূলক অথ যননহিক কম যকায়ন্ড হনয়োহর্ি করা িয়চ্ছ। এর্ন্য িায়ের হিহভন্ন শেয়ে প্রহেক্ষণ ও 

মূলধন শেো িয়চ্ছ। প্রহিটি শর্লা ও উপয়র্লাে প্রহেক্ষণ শকন্দ্র গয়ে শিালা িয়েয়ে। হেহক্ষি নারীয়ের কহিউটার প্রহেক্ষণ শেো 

িয়চ্ছ। শস্বচ্ছায়িিী মহিলা িহমহিগুয়লায়ক অনুোন প্রোয়নর মাধ্যয়ম ক্ষুদ্র নারী উয়দ্যাক্তায়ের িিােিা প্রোন করা িয়চ্ছ। িয়ল শেয়ের 

প্রিযন্ত অিয়লও একক িা শর্ৌথ পর্ যায়ে নারী ক্ষুদ্র উয়দ্যাক্তা গয়ে উয়ঠয়ে। িায়ের উৎপাহেি হেল্প পণ্য িার্ারর্ািকরয়ণ 

রার্ধানীয়ি হিপণন শকন্দ্র চালু করা িয়েয়ে।  

ক্ষুদ্র ও মাঝাহর হেল্প প্রহিষ্ঠাে নারী উয়দ্যাক্তায়ের হিয়েষ িিােিা শেো িয়চ্ছ। প্রহি শর্লাে নারী উয়দ্যাক্তায়ের র্ন্য শিল্প  

শিন্টার চালু করা িয়েয়ে। িায়েরয়ক িযােন, হিউটিহিয়কেন, কযাটাহরং, পটাহর, ব্যিিা ব্যিিাপনাে প্রহেক্ষণ শেো িয়চ্ছ।  

শেয়ের প্রাে ৪৭ িার্ার নারী উয়দ্যাক্তায়ক কম সুয়ে ৫ িার্ার ৫৪৪ শকাটি টাকা ঋণ শেো িয়েয়ে। হিনা র্ামানয়ি ২৫ 

লক্ষ টাকা পর্ যন্ত ঋণ শেো িয়চ্ছ। িায়ের র্ন্য ১০ ভাগ হেল্প প্লট িংরক্ষণ করা িয়েয়ে। র্ািীে এিএমই নারী উয়দ্যাক্তা পুরস্কার 

চালু করা িয়েয়ে।  

শেয়ে অয়নক নারী উয়দ্যাক্তা বিরী িয়েয়ে। িারা িায়ের হেল্প পণ্য রপ্তাহনও করয়ে। হিহভন্ন িাহণর্য প্রহিষ্ঠান ও শিিাখায়ি 

নারীরা িায়ের সৃর্নেীল শমধার হিকাে ঘটায়চ্ছন। েির ও গ্রায়মর অিংখ্য নারী এ িংগ্রায়ম র্েী িয়েয়েন। িায়ের শকউ শকউ 

এখায়ন উপহিি আয়েন।  



নারী ও হেশুর প্রহি িকল প্রকার িহিংিিা িয়ন্ধ নারী ও হেশু হনর্ যািন েমন আইন, পাহরিাহরক িহিংিিা প্রহিয়রাধ ও 

সুরক্ষা আইন, মানি পাচার প্রহিয়রাধ ও েমন আইন প্রণেন করা িয়েয়ে।  

সুহধমন্ডলী,  

হিহভন্ন ধরয়ণর চযায়লঞ্জ িয়ত্ত্বও হিশ্বব্যাপী নারীরা এহগয়ে র্ায়চ্ছ। িয়ি এর গহি অিযন্ত মন্থর। উন্নি হিয়শ্বও চাকুরী, শিিন-

ভািা, অন্যান্য সুহিধা প্রাহপ্তর শক্ষয়ি নারীরা বিষয়ের হেকার িয়চ্ছ। ধমীে ও িামাহর্ক শগোঁোহমর হেকার িয়চ্ছ। কমনওয়েলথ 

শিয়িটাহরয়েট ১৯৮৫ িাল শথয়ক এই মহন্ত্রপর্ যায়ের বিঠয়কর মাধ্যয়ম নারী অহধকার রক্ষা ও বিষেিীন িমার্ প্রহিষ্ঠাে অিোন 

রাখয়ে। এর্ন্য িায়েরয়ক ধন্যিাে র্ানাই।  

নারীর িমঅহধকার হনহিয়ি শেয়ের হভিয়র-িাইয়র িি যি িকলয়ক শিাচ্চার িয়ি িয়ি। িহেহলিভায়ি শকৌেল হনধ যারণ 

করয়ি িয়ি। হিশ্ব অঙ্গয়ন নারীর ভূহমকা িাোয়ি িয়ি। িাংলায়েে এ ধরয়ণর আন্তর্যাহিক  উয়দ্যাগয়ক এহগয়ে হনয়ি িেপহরকর।  

িাংলায়েে হিশ্বোহন্ত প্রহিষ্ঠায়ক অগ্রাহধকার হেয়চ্ছ। এর্ন্য নারীর আথ য-িামাহর্ক ও রার্ননহিক ক্ষমিােন হনহিি করা 

অিযন্ত গুরুত্বপূণ য। এ শক্ষয়ি কমনওয়েলথভুক্ত শেেগুয়লার ময়ধ্য হনেহমি অহভজ্ঞিা হিহনমে অিযন্ত কার্ যকর িয়ি িয়ল আহম ময়ন 

কহর।  

আহম আো কহর, এই বিঠয়কর মাধ্যয়ম আমরা গুরুত্বপূণ য হকছু সুপাহরে পায়িা। র্া িাস্তিােয়নর মাধ্যয়ম নারী উয়দ্যাক্তায়ের 

িমস্যা কময়ি।  

এ আো ব্যক্ত কয়র আহম েেম কমনওয়েলথ মহিলা হিষেক মন্ত্রী পর্ যায়ের বিঠয়কর শুভ উয়বাধন শঘাষণা করহে।  

আপনায়ের িকলয়ক ধন্যিাে ।  

শখাো িায়ির্।  

র্ে িাংলা, র্ে িঙ্গিন্ধু  

িাংলায়েে হচরর্ীিী শিাক।  


