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বেগম োকেয়ো দিেস ও বেগম ব োকেয়ো পিে-২০১৬ দেত ণ অনুষ্ঠোকন আগত সেোইকে জোনোই আন্তদ ে শুকভচ্ছো। এ েছ
যো ো ‘বেগম ব োকেয়ো পিে’ বপকয়কছন তোকি আদম অদভনন্দন জোনোদচ্ছ।
দিকসম্ব , আমোকি দেজকয় মোস। হোজো েছক বেষ্ঠ েোঙোলী, জোদত দপতো েঙ্গেন্ধু বেখ মুদজবু হমোকন প্রদত
জোনোদচ্ছ দেনম্র েদ্ধো। ৩০ লোখ েহীকি প্রদত আমো আন্তদ ে েদ্ধো। ২ লোখ সম্ভ্রম হো োকনো মো-বেোনকে েদ্ধো সকঙ্গ স্ম ণ ে দছ।
জোতীয় চো বনতো প্রদত েদ্ধো জোনোদচ্ছ।
নো ী জোগ কণ অগ্রদূত বেগম ব োকেয়ো স্মৃদত প্রদত গভী েদ্ধো দনকেিন ে দছ। বেগম ব োকেয়ো সোখোওয়োত বহোকসন
আঠো েতকে বেষ দিকে েোঙোলী মুসদলম পদ েোক ‘অেক োধেোদসনী’ নো ীকি আকলো দূত দহসোকে আদের্ভূত হন।
নো ীমুদি েোমনোয় এেদিকে দতদন হোকত েলম তুকল বনন, অন্যদিকে নো ীদেক্ষো প্রোদতষ্ঠোদনে েোঠোকমো ও সোাংগঠদনে
েোকজও হোত বিন। তাঁ সাংগ্রোম, তযোগ, দচন্তো ঐশ্বয ূ আ চনো িীদপ্ত আজও আকলো দ্যযদত ছড়োকচ্ছ।
স্বোধীন েোাংলোকিকে জোদত দপতো েঙ্গেন্ধু বেখ মুদজবু হমোন মুদিযুকদ্ধ ক্ষদতগ্রি নো ীকি পুনে ূোসন ও ক্ষমতোয়কন
লকক্ষয ১৯৭২ সোকল ‘নো ী পুনে ূোসন বেোি ূ’ গঠন েক ন। এ েোকজ তাঁকে বনপকে বেকে সে ূোঙ্গীন সহোয়তো েক ন আমো মো বেগম
ফদজলোতুন বনছো মুদজে।
স েো েতূমোকন মদহলো ও দেশু দেষয়ে মন্ত্রণোলয়, মদহলো দেষয়ে অদধিপ্তক আওতোধীন জোতীয় মদহলো সাংিো বিকে
৬৪টি বজলো এোং ৪ে’ ২৮টি উপকজলোয় েোয ূক্রম পদ চোলনো ে কছ।
জোদত দপতো সোকড় দতন েছক েোসকন পিোঙ্ক অনুস ণ েক আমোকি স েো বিকে নো ী জোগ কণ দেপ্লে ঘটিকয়কছ।
দেশ্বব্যোপী েোাংলোকিে এখন নো ী উন্নয়কন ব োল মকিকল পদ ণত হকয়কছ।
ইউদনয়ন পদ ষি বেকে জোতীয় সাংসি, স্কুল-েকলজ বেকে দেশ্বদেদ্যোলয়, দেমোন েোদহনী পোইলট বেকে জোদতসাংঘ
েোদন্ত ক্ষো দমেন, দেচো দেভোগ, প্রেোসন, তে-প্রযুদি, সেস্ত্র েোদহনী, আইন-শৃঙ্খলো ক্ষোেো ী েোদহনী, গণমোধ্যম, ক্রীড়োজগতসহ
সেল চযোকলদজাং েোকজ তোকি বপেোিোদ ত্ব প্রোংসনীয়। আমোকি জনসাংখ্যো অকধ ূেই নো ী। নো ী-পুরুকষ সদিদলত প্রকচষ্টোকতই
েোাংলোকিে আজ দনম্ন মধ্যম আকয় বিে।
সুদধবৃন্দ,
াংপুক পোয় োেকন্দ জদমিো পদ েোক আঠো েতকে বেষ দিকে বেগম ব োকেয়ো যখন জন্মগ্রহণ েক ন তখন
নো ীদেক্ষো েলকত বেেল অক্ষ জ্ঞোনই বুঝোত। পোদ েোদ ে ীদতকত দতদন এোং তাঁ েড় বেোন েদ মুকন্নসো শেেে বেকটকছ েকঠো
পি ূো ও অেক োকধ মকধ্য।

তখন সোমোদজে েোস্তেতো দছল পশ্চোিমুখী, কুসাংস্কো োচ্ছন্ন, কূপমন্ডুেতোপূণ ূ এোং নো ী প্রগদত বঘো দেক োধী।
সমোকলোচনো মুকখ েড় বেোন েদ মুকন্নসো পড়ো েন্ধ হল, েোদড় েো োগৃকহ েন্দী হকলন। অতঃপ ১৪ েছ েয়কসই েদ মুকন্নসো
দেকয় হল।
বেগম ব োকেয়ো দপতৃগৃকহ আড়োকল দেদ্যো চচোূ শুরু ে কলও পোড়ো-পড়েী সমোকলোচনোয় পড়োকেোনো আ একগোয়দন। মোত্র
১৬ েছ েয়কস বেগম ব োকেয়ো ও দেকয় হয়।
নো ী অগ্রগদত লড়োইকয় সময় বিয়োয় দনকজ বমদিে প ীক্ষো বিয়ো হয়দন। এে দচঠিকত দলকখদছকলন, ‘আমো বমদিে
প ীক্ষো বেয়োমকত প দিন বিয়ো হইকে’। দতদন দছকলন স্বদেদক্ষত। ১৯৩২ সোকল ৯ দিকসম্ব ৫২ েছ েয়কস এই মদহয়সী নো ী
মৃতুযে ণ েক ন।
নো ী ক্ষমতোয়ণ ও উন্নয়কন আমো স েোক ব্যোপে েোয ূক্রকম সোফল্য আন্তজূোদতে পয ূোকয় একে প এে স্বীকৃদত
একন দিকয়কছ। বলোেোল বজন্ডো গ্যোপ দ কপোকট ূ দেকশ্ব ১৪২টি বিকে মকধ্য েোাংলোকিে ৬৮তম িোকন কয়কছ। নো ী োজননদতে
ক্ষমতোয়কন বক্ষকত্র েোাংলোকিে ৭ম িোন অজূন েক ।
সন্তোন প্রসেেোকল দেশু ও মোতৃ মৃতুয হো হ্রোকস সোফকল্য আম ো জোদতসাংকঘ ‘এমদিদজ’ এযোওয়োি ূ এোং ‘সোউে সোউে’
এযোওয়োি ূ বপকয়দছ। নো ী সোক্ষ তো জন্য ইউকনকস্কো আমোকে ‘দি অে দপস’ এযোওয়োি ূ দিকয়কছ।
১৯৯৬ সোকল িোদয়ত্ব বনয়ো প আমো স েো ইউদনয়ন পয ূোকয় সাং দক্ষত আসকন মদহলো েোউদিল এোং প েতীকত
উপকজলো পয ূোকয় ভোইস বচয়ো ম্যোকন পি সৃদি েদ । প্রোেদমে দেদ্যোলকয় ছোত্রকি বচকয় ছোত্রীকি সাংখ্যো বেদে। মদহলো দেদক্ষেো
সাংখ্যোও বেদে।
েোাংলোকিকে জোতীয় সাংসকি স্পীেো এেজন নো ী, দতদন েমনওকয়লে পোলূোকমন্টো ী অযোকসোদসকয়েকন সভোপদত
দনে ূোদচত হকয়কছন। সাংসি উপকনতো ও দেক োধী িলীয় বনত্রীও নো ী। দ্য’জন মদহলো দ্যগমূ দগদ শৃঙ্গ এভোক ষ্ট জয় েক কছন।
আমোকি মদহলো িল আন্তজূোদতে দক্রকেট, িোেো ও ফুটেল বখলকছ।
সুদধবৃন্দ,
নো ী নীদতমোলো প্রণয়ণ, নো ী উন্নয়ন, েমূকক্ষত্র সম্প্রসো ণ, িদ দ্র-অেকহদলত নো ীকি সোমোদজে দন োপত্তো বেষ্টনী
আওতোয় আনো এোং সকে ূোপদ তৃণমূকল প্রোদন্তে জনপি বেকে শুরু েক সেল স্তক নো ী ক্ষমতোয়ন েোাংলোকিেকে দেশ্ব ি েোক
‘ব োল মকিল’ এ খ্যোদত একন দিকয়কছ। সমোকজ প্রোদন্তে, অেকহদলত, সুদেধোেদিত, িদ দ্র নো ীকি উন্নয়কন স েো দেকেষ নজ
দিকয়কছ।
নো ী উন্নয়কন গৃহীত আমোকি স েোক েোয ূক্রমসমূকহ মকধ্য দেকেষ উকল্লখকযোগ্য• আমোকি স েো জোতীয় নো ী উন্নয়ন নীদত-২০১১ প্রণয়ন েক কছ।
• মোতৃত্বেোলীন ছুটি বময়োি স্বকেতকন ৪ মোস বেকে ৬ মোকস েদধ ূত ে ো হকয়কছ।
• সন্তোকন পদ চকয় বক্ষকত্র মোকয় নোম বলখো েোধ্যতোমূলে ে ো হকয়কছ।
• জোতীয় সাংসকি সাং দক্ষত নো ী সাংসি সিকে আসন সাংখ্যো বৃদদ্ধ েক ৫০ ে ো হকয়কছ।
• পোদ েোদ ে সদহাংসতো (প্রদতক োধ ও সু ক্ষো) আইন ২০১০ এোং পোদ েোদ ে সদহাংসতো (প্রদতক োধ ও সু ক্ষো) দেদধমোলো
২০১৩ এ খসড়ো প্রণয়ন ে ো হকয়কছ।
• দিএনএ আইন-২০১৪ গত ২২ বসকেম্ব ২০১৪ তোদ কখ েোয ূে হকয়কছ।
• নো ী প্রদত সদহাংসতো প্রদতক োকধ যুগব্যোপী জোতীয় েমূপদ েল্পনো (২০১৩-২০২৫) প্রণয়ন ে ো হকয়কছ।
• েোল্যদেেোহ দনক োধ আইন, ২০১৪ এ খসড়ো মদন্ত্রসভোয় অনুকমোিন হকয়কছ।
• বযৌতুে দনক োধ আইন-১৯৮০ সাংকেোধন েক বযৌতুে দনক োধ আইন-২০১৫ প্রণয়ন ে ো হকচ্ছ।
• ৪০ লোখ নো ী েদমে গোকমূন্টকস েোজ েক । দ্য’ িফোয় তোকি বেতন সে ূসোকূকল্য েতে ো ২১৯ ভোগ েোদড়কয় ১৬ে’ ৬২
টোেো বেকে ৫ হোজো ৩ে’ টোেো েক দছ।
• মদহলো উকদ্যোিো ো পুরুষকি বেকে ৫ বেকে ৬ েতোাংে েম সুকি ঋণ পোকচ্ছন।

• িদ দ্র মো’ জন্য মোতৃত্বেোলীন ভোতো মো ও দেশু পুদষ্ট দনদশ্চত ে কছ।
• ল্যোেকটটিাং মোিো সহোয়তো তহদেল বেকে গোকমূন্টকস েমূ ত দ্যগ্ধিোয়ী ও গভূেতী মো’বেও ভোতো প্রিোন ে ো হকচ্ছ।
• মদহলো অদধিপ্তক মোধ্যকম ১৭ হোজো ৬৩৯টি সদমদতকত স েো অনুিোন দিকচ্ছ।
• খোদ্য ও জীদেেো দন োপত্তো (এফএলএস) প্রেল্প এ মোধ্যকম নোকটো , নওগাঁ ও চাঁপোইনেোেগজ বজলো ২২টি উপকজলোয়
দেকেষ প্রেল্প েোয ূক্রম চলকছ।
• বসগুনেোদগচোয় ১০০ েয্যোদেদেষ্ট মদহলো ও দেশু িোয়োকেটিে হোসপোতোল ে ো হকয়কছ।
• বিকে ৬৪টি বজলোয় ৪৮৯টি উপকজলো ৪ হোজো ৫ে’ ৪৭টি ইউদনয়কন দ্যঃি মদহলো উন্নয়ন (দভদজদি) েমূসূদচ চোলু
কয়কছ।
• ওয়োন-িপ ক্রোইদসস বসন্টো (ওদসদস) বসকেম্ব ২০১৫ পয ূন্ত ২৩ হোজো ৮ে’ ৮৮জন নো ীকে বসেো প্রিোন েক কছ।
• ওয়োন-িপ ক্রোইদসস বসল জোনুয়োদ ২০১৩ সোল হকত বসকেম্ব ২০১৫ পয ূন্ত ১৬ হোজো ১ে’ ৭৯জন দনয ূোতকন দেেো
নো ীকে সহোয়তো প্রিোন েক কছ।
• বসকেম্ব ২০১৫ পয ূন্ত ন্যোেনোল ফক নদসে দিএনএ বপ্রোফোইদলাং ল্যোেক ট ীকত বমোট ৩ হোজো ২ে’ টি মোমলো দিএনএ
প ীক্ষো হকয়কছ।
• বিকে ৮টি ওয়োন-িপ ক্রোইদসস বসন্টোক প্রোিন দভেটিমকি দনয়দমত মোদসে ফকলোআপ সভো হকচ্ছ।
• ন্যোেনোল বহল্পলোইন বসন্টো ১০ হোজো ৯ে’ ২১ বযৌন হয় োদন প্রদতক োধ ও েোল্য দেেোহ েকন্ধ েোয ূক্রম গ্রহণ েক কছ।
• জোতীয় মদহলো সাংিো বেন্দ্রীয় েোয ূোলকয় ‘নো ী দনয ূোতন প্রদতক োধ বসল’ এ েোয ূক্রম পদ চোদলত হকচ্ছ। ন্যোেনোল বসন্টো
অন বজন্ডো বেইজি ভোকয়োকলি প্রদতষ্ঠো ে ো হকয়কছ।
• িোনীয় স েোক েতূমোকন ১২ হোজো ৮ে ২৮ জন দনে ূোদচত মদহলো সিে কয়কছ।
• দেধেো ও দনগৃদহত মদহলো ভোতো প্রোপ্তকি সাংখ্যো ১০ িেদমে ১২ লোখ বেকে ১১ িেদমে ১৩ লোকখ উন্নীত ে ো হকয়কছ।
• সন্তোন সম্ভোেো ও ধোত্রী মোকয় ভোতো ২০ েতোাংে েোড়োকনো হকয়কছ।
উপদিত সুধী,
স েো তৃণমূকল প্রোদন্তে জনপকি িক্ষ নো ী জনেদি গকড় তুলকত েমূমুখী দেক্ষো উপ বজো দিকয়কছ। বজলো, উপকজলো
ও ইউদনয়ন পয ূোকয় এসে প্রদেক্ষণ েমূসূচী চলমোন কয়কছ।
নো ী েমূকক্ষত্র সম্প্রসো কন লকক্ষয মৎে চোষ, কৃদষ, হাঁস ও মু গী পোলন, হোউজ দেদপাং এন্ড বেয়ো দগদভাং,
দেউটিদফকেেন, মোেরুম চোষ, ন্ধন প্রদক্রয়োে ন ও দেপণন, বেদসে েদিউটো , আধুদনে গোকমূন্টস, মধু চোষ, লদি, এমব্রয়িো ী
দেষকয় আেোদসে প্রদেক্ষণ বিয়ো হকচ্ছ।
বেগম ব োকেয়ো দনকজ বলখো েোব্য গ্রকে নো ী মুদিকত তাঁ িেূকন পদ চয় পোওয়ো যোয়। জোগ কণ েোজ ‘েঠিন
সোধনো ’ মন্তব্য েক দতদন দলকখদছকলন- ‘বেোন ভোল েোজ অনোয়োকস হয় নো।’
েতেষ ূ আকগ সমোজ েোস্তেতোয় বেগম ব োকেয়ো তখনই বুঝকত পোক ন-‘নো ীকে দনকজ পোকয় িোদড়কয়ই মুদি অজূন
ে কত হকে। দেক্ষোই হল বসই স্বদনভূ তো বসোপোন।’ দতদন জোদত-ধমূ দনদে ূকেকষ নো ীমুদি, সমোনোদধেো এোং প্রগদতেীল দচন্তোবচতনো পদেকৃত।
নো ী ও পুরুকষ সদিদলত প্রকচষ্টো মোধ্যকম আম ো ২০২১ সোকল আকগই েোাংলোকিেকে এেটি উচ্চ মোধ্যম আকয় বিে
এোং ২০৪১ সোকল মকধ্য এেটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বিে দহসোকে গকড় তুলকেো- এটিই বহোে ব োকেয়ো দিেকস আমোকি অঙ্গীেো ।
বখোিো হোকফজ।
জয় েোাংলো, জয় েঙ্গেন্ধু
েোাংলোকিে দচ জীদে বহোে।
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