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  আসসালামু আলাইকুম, 

 বাাংলাদেদশর নারী আদন্দালদনর পুদরাধা সাংগঠন বাাংলাদেশ মহিলা সহমহির নব হনহম িি কমদেক্স ভবদনর উদবাধন 

অনুষ্ঠাদন উপহিি সবাইদক আন্তহরক শুদভচ্ছা ও অহভনন্দন জানাহচ্ছ।  

 শফব্রুয়াহর মাস। এই মাদস ভাষা আদন্দালদনর মাধ্যদম শুরু িয় বাঙাহল জাহির সকল আদন্দালন-সাংগ্রাদমর 

মিীদসাপাদনর যাত্রা। আহম হবনম্র শ্রদ্ধার সদে স্মরণ করহি, বাঙাহলর সকল আদন্দালন-সাংগ্রাদমর অহবসাংবাহেি শনিা, 

সব িকাদলর সব িদশ্রষ্ঠ বাঙাহল, জাহির হপিা বেবন্ধু শশখ মুহজবুর রিমানদক। শ্রদ্ধার সদে স্মরণ করহি জািীয় চার শনিাদক। 

ভাষা শিীেদের শ্রদ্ধা জানাই। গভীর শ্রদ্ধা জানাহচ্ছ মিান মুহিযুদদ্ধ ৩০ লাখ শিীে, সম্ভ্রম িারা ২ লাখ মা-শবাদনর প্রহি।    

 বাাংলাদেশ মহিলা সহমহি শেদশর দুঃি, অবদিহলি ও সুহবধা বহিি নারী ও হশশুদের সাহব িক  উন্নয়দন একটি 

ঐহিিযবািী প্রহিষ্ঠান। মহিলা সহমহি ড. নীহলমা ইব্রাহিম প্রাথহমক হশক্ষা সিায়িা হবভাগ, আইহভ রিমান কম িজীবী নারী 

প্রহশক্ষণ হবভাগ (কাহরগহর হশক্ষা, বয়স্ক হশক্ষা, শসলাই ব্লক, বাটিক, রান্না, িস্ত হশল্প), এস এ শব্রস্ট কযান্সার হডদেকশন এন্ড 

এযাওয়ারদনস হবভাগ, আইন সিায়িা হবভাগ, প্রহিবন্ধী হশশু সিায়িা হবভাগ ও শরনু আিদমে শমদমাহরয়াল প্রহশক্ষণ হবভাদগর 

(কহিউোর প্রহশক্ষণ, ইাংদরজী ভাষা হশক্ষা শকাস ি) মাধ্যদম হবহভন্ন কায িক্রম চাহলদয় যাদচ্ছ।  

 মহিলা সহমহির অবকাঠাদমা উন্নয়দন ২০১০-১১ অথ ি বিদর আমাদের সরকার ‘কন্সট্রাকশন অব বাাংলাদেশ মহিলা 

সহমহি কমদেক্স হবহডাং ফর দ্যা আন্ডার হপ্রহভদলইজড উইদমন ইন দ্যা শসাসাইটি’ শীষ িক প্রকল্প িাদি শনয়। এ প্রকদল্প ২৪২ ও 

১৭০ আসন হবহশষ্ট দইটি পূণ িাে হমলনায়িন, ৪৫ আসন হবহশষ্ট একটি অিযাধুহনক কনফাদরন্স কক্ষ ও দইটি শবইজদমন্ট 

পাহকিাংসি পাঁচিলা ভবন অন্তর্ভ িি িয়।  মহিলা সহমহি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবাং িানীয় সরকার মন্ত্রণালদয়র সহিহলি 

অথ িায়দন শমাে ৩৫ শকাটি ৪৪ লক্ষ ২৯ িাজার োকা ব্যদয় হনম িাণ কাজ শশষ িয়। 

 জাহির হপিার সাদে হিন বিদরর সরকাদরর পোঙ্ক অনুসরণ কদর আমরা শেদশ নারী জাগরদণ হবেব ঘটিদয়হি। 

বাাংলাদেশ রাদের অহস্তত্ব হনদয় শকউ-শকউ এক সময় সাংশয় প্রকাশ কদরহিল। আজ িারাই নারী অগ্রগহিদি বাাংলাদেশদক 

হবশ্ব শফারাদম ‘শরাল মদডল’ হিদসদব স্বীকার করদিন। আমাদের সরকাদরর অব্যািি প্রদচষ্টায়-অবদরাধ বাহসনী নারীরা আজ 

চার শেয়াদলর বন্দীেশা শথদক শবহরদয় এদসদি শভাদরর আদলার আহঙনায়। 

 সব িত্র এখন নারীর অবিান সুসাংিি। ইউহনয়ন পহরষে শথদক জািীয় সাংসে, স্কুল-কদলজ শথদক হবশ্বহবদ্যালদয়, 

হবমান বাহিনীর পাইলে শথদক জাহিসাংঘ শাহন্তরক্ষা হমশন, হবচার হবভাগ, প্রশাসন, িথ্য-প্রযুহি, সশস্ত্র বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা 

রক্ষাবাহিনী, গণমাধ্যম, ক্রীোজগি হকাংবা এভাদরদষ্টর চূোয় আদরািনসি সকল চযাদলহজাং কাদজ নারীদের শপশাোহরত্ব এখন 

প্রশাংসনীয়।  

সমাগি সুহধবৃন্দ, 

 স্বাধীন বাাংলাদেদশ জাহির হপিা বেবন্ধু শশখ মুহজবুর রিমান মুহিযুদদ্ধ ক্ষহিগ্রি নারীদের পুনব িাসন ও ক্ষমিায়দনর 

লদক্ষয ১৯৭২ সাদল ‘নারী পুনব িাসন শবাড ি’ গঠন কদরন। এ কাদজ িাঁদক শনপদথ্য শথদক সব িােীণ সিায়িা কদরন আমার মা 

শবগম ফহজলাতুন শনিা মুহজব। আজ মদন পেদি-আমার মাদয়র হবচক্ষণিার কথা।                     



 

 ১৯৭১ সাদলর ৭ মাচ ি। আব্বা জনসভায় যাওয়ার প্রস্ত্তহি হনহচ্ছদলন। মা িখন আব্বাদক হজদেস করদলন, ‘আজ 

বিৃিায় তুহম হক বলদব?’ আব্বা খাহনকক্ষণ গভীর হচন্তা কদর বলদলন, ‘আল্লাি আমার মুখ হেদয় যা বলায়।’  

 আব্বার উতর শশানার পর মা বলদলন, ‘শেদখা, সামদন লক্ষ জনিা শিামার শনতৃদত্ব মুহির শলাগাদন উতাল। শপিদন 

শিামাদক লক্ষয কদর পাকবাহিনীর রাইদফল িা্  করা। শিামার বিব্য এমন িদব-যা ওদের রাইদফল শথদক গুহল শিাো বন্ধ 

রাখদব। আবার মুহি পাগল লক্ষ জনিাদক শিামার চূোন্ত হনদে িশনা হেদয় আসদি িদব।’ 

 ১৯৯৬ সাদল োহয়ত্ব শনয়ার পর শথদক নারীর ক্ষমিায়ন ও উন্নয়দন আমার সরকাদরর হবহভন্ন সাফল্য এদকর পর এক 

আন্তজিাহিক স্বীকৃহি এদন হেদয়দি। শলাবাল শজন্ডার গ্যাপ হরদপাদে ি হবদশ্বর ১৪২টি শেদশর মদধ্য বাাংলাদেদশর িান ৬৮িম। 

নারীর রাজননহিক ক্ষমিায়দন বাাংলাদেশ ৭ম িাদন রদয়দি। সন্তান প্রসবকাদল মাতৃ ও হশশু মৃতুযর িার শরকড ি পহরমাণ হ্রাস 

পাওয়ায় আমরা জাহিসাংদঘর ‘এমহডহজ’ এযাওয়াড ি’ এবাং ‘সাউথ-সাউথ এযাওয়াড ি’ শপদয়হি। নারী সাক্ষরিার জন্য অহি দ্রুি 

বাোদি সক্ষম িওয়ায় ইউদনদস্কা আমাদক ‘হট্র অব হপস এযাওয়াড ি’ হেদয়দি। 

সুহধবৃন্দ, 

 বাাংলাদেদশর স্পীকার একজন নারী, হিহন কমনওদয়লথ পাল িাদমন্টারী অযাদসাহসদয়শদনর (হসহপএ) হনব িাহচি 

সভাপহি। সাংসে শনিা, উপদনিা ও হবদরাধী েলীয় শনত্রীও নারী। দ’জন মহিলা দগ িম হগহরশৃে এভাদরষ্ট জয় কদরদি। 

আমাদের মহিলা েল আন্তজিাহিক হক্রদকে, োবা ও ফুেবল শখলদি।      

 সরকার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালদয়র ‘সামাহজক হনরাপতা শবষ্টনী’ কম িসূহচর মাধ্যদম প্রাহন্তক জনপদে অবদিহলি নারীর 

পাদশ োঁহেদয়দি। এিাো মহিলা ও হশশু হবষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা হবষয়ক অহধেপ্তদরর আওিাধীন জািীয় মহিলা সাংিা 

শেদশর ৬৪টি শজলা এবাং ৪শ’ ২৮টি উপদজলায় নারীর স্তর হবন্যাস কদর নানা কায িক্রম পহরচালনা করদি। 

 সরকার জািীয় নারী উন্নয়ন নীহি-২০১১ বাস্তবায়ন করদি। 

 মাতৃত্বকালীন ছুটির শময়াে স্বদবিদন ৪ শথদক ৬ মাদস বহধ িি করা িদয়দি। 

 সন্তাদনর পহরচদয় বাবার পাশাপাহশ মাদয়র নাম শলখা বাধ্যিামূলক করা িদয়দি। 

 জািীয় সাংসদে সাংরহক্ষি নারী আসন ৩০ শথদক ৫০ এ উন্নীি করা িদয়দি। 

 সরকারী চাকরীদি ১০% শকাো মহিলাদের জন্য রাখা িদয়দি। 

 িানীয় সরকাদর বিিমাদন ১২ িাজার ৮২৮ জন হনব িাহচি মহিলা সেস্য রদয়দি।  

 ইউহনয়ন পহরষদে সাংরহক্ষি আসদন হনব িাহচি মহিলা সেস্যদের শথদক পাঁচ জন সেস্যদক উপদজলা পহরষদের 

শনতৃদত্ব আনা িদয়দি। 

 নারী শ্রহমক প্রবণ গাদম িন্টদস শেদশ ৪০ লাখ নারী শ্রহমদকর শবিন দ’ েফায় ২২১% বাহেদয় ৫ িাজার ৩০০ োকা 

কদরহি।  

 মহিলা উদদ্যািারা পুরুষ উদদ্যািাদের শচদয় ৫-৬% কম সুদে ঋণ পাদচ্ছন। 

 েহরদ্র মাদয়র মাতৃত্বকালীন ভািা এবাং মা ও হশশুর পুহষ্ট হনহিি কদরহি। ল্যাকদেটিাং মাোর িিহবল শথদক 

গাদম িন্টদস কম িরি দগ্ধোয়ী ও গভ িবিী মা’শক ভািা শেয়া িদচ্ছ। 

 হবধবা ও হনগৃহিি মহিলা ভািা প্রাপ্তদের সাংখ্যা ১০ লাখ ১২ িাজার শথদক ১১ লাখ ১৩ িাজাদর উন্নীি করা িদয়দি।  

 মহিলা হবষয়ক অহধেপ্তদরর হনবন্ধনকৃি ১৭ িাজার ৬৩৯টি সহমহিদি সরকার অনুোন হেদচ্ছ।  

 নারীর প্রহি পাহরবাহরক সহিাংসিা প্রহিদরাদধ আইন ও হবহধমালা প্রণয়ন করা িদয়দি। ন্যাশনাল শসন্টার অন শজন্ডার 

শবইজড ভাদয়াদলন্স প্রহিষ্ঠা কদরহি।   

 হডএনএ আইন-২০১৪’ গি ২২ শসদেম্বর ২০১৪ িাহরদখ কায িকর িদয়দি। 

 নারীর প্রহি সহিাংসিা শরাদধ যুগব্যাপী জািীয় কম িপহরকল্পনা (২০১৩-২০২৫) প্রণয়ন করা িদয়দি। 

 বাল্যহববাি হনদরাধ আইন-২০১৪ এর খসো মহন্ত্রসভা অনুদমােন হেদয়দি।  

 ‘শযৌতুক হনদরাধ আইন-১৯৮০’ সাংদশাধন কদর ‘শযৌতুক হনদরাধ আইন-২০১৫’ করা িদচ্ছ।  

 শসগুনবাহগচায় ১০০ শয্যার মহিলা ও হশশু ডায়াদবটিক িাসপািাল করা িদয়দি। 



 

 ২০১৩-১৪ অথ ি বিদর ৪০টি মন্ত্রণালয় ও হবভাদগর শজন্ডার বাদজটিাং হরদপাে ি করা িয়।  

 সরকার ৮টি কম িজীবী মহিলা শিাদস্টল পহরচালনা করদি।  

 শেদশর ৪ িাজার ৫শ’ ৪৭টি ইউহনয়দন দুঃি মহিলা উন্নয়ন (হভহজহড) কম িসূহচ চলদি। 

 গাজীপুদর শিীে শশখ ফহজলাতুন শনিা মুহজব মহিলা প্রহশক্ষণ একাদডমী উর্ধ্িমুখী সম্প্রসারদণর মাধ্যদম কম িজীবী 

নারীদের আবাসন সুহবধা বৃহদ্ধ করা িদয়দি। 

উপহিি সুধী, 

 আহম মদন কহর-এই মাটি ও মানুষ আমাদের। সাধারণ মানুদষর জন্য সবার েরে থাকদি িদব। শেশোদক ভালবাসদি 

িদব। আমরা কারও কাদি িাি পািদবা না। আমরা মুহিযুদদ্ধ হবজয়ী জাহি। আমরা মাথা উঁচু কদর চলব। জনগদণর ভাদগ্যর 

পহরবিিন ঘোব; িারা শখদয় পদে ভাল থাকদব-এোই আমার প্রধান কাজ। ব্যস, িাই করব। 

 জাহির হপিা ৭৫’র ২৬ মাচ ি শসাহ রাওয়ােী উদ্যাদন ‘অথ িননহিক মুহির কম িসূহচ’ শঘাষণায় বদলন, ‘একো জাহি যখন 

হভক্ষুক িয়, মানুদষর কাদি িাি পাদি, আমাদর খাবার োও, আমাদর োকা োও- শসই জাহির ইজ্জি থাকদি পাদর না। আহম 

শসই হভক্ষুক জাহির শনিা থাকদি চাই না’।  

 আমরা সরকাদর এদস বাদজে ৫ গুণ বাহেদয়হি। বাদজদে উন্নয়ন বরাদদ্ধর ৯০% আদস হনজস্ব খাি শথদক। ৫ শকাটি 

মানুষ হনম্নহবত শথদক মধ্যহবদত উদঠ এদসদি। শেে শকাটির উপদর কম িসাংিান কদরহি। খাদ্য ঘােহি পূরণ কদরহি। মানুদষর 

পুহষ্ট হনরাপতা হনহিি করদি চাই। সরকাহর শবিন ১২৩% বাহেদয়হি। হমঠা পাহনর মাি উৎপােদন বাাংলাদেশ হবদশ্ব চতুথ ি। 

মাথাহপছু আয় ১ িাজার ৩১৬ মাহকিন ডলার।  

 হনজস্ব অদথ ি পদ্মা শসতু হনম িাণ চলদি। এ বির ৩৩ শকাটি ৩৭ লক্ষ ৬২ িাজার ৭৭২টি বই হবনামূদল্য হবিরণ কদরহি। 

বিিমাদন ১ শকাটি ৩০ লক্ষ হশক্ষাথী উপবৃহত পাদচ্ছ। শেদশ এখন সাক্ষরিার িার ৭১%। মানুদষর গে আয়ু ৭০.৫%। সকল 

সূচদক এহগদয় যাদচ্ছ বাাংলাদেশ। 

 জাহির হপিা বেবন্ধু’র স্বদের সুখী-সমৃদ্ধ, ‘শসানার বাাংলা’ গদে তুলদি সবাইদক হনষ্ঠার সাদথ কাজ করদি িদব। 

আসুন শেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (SDG), সপ্তম পিবাহষ িকী পহরকল্পনা ও শপ্রহক্ষি পহরকল্পনা-২০২১ বাস্তবায়দনর মাধ্যদম 

আগামী প্রজদের জন্য বাসদযাগ্য, উন্নি ও সমৃদ্ধ শেশ গদে তুহল।  

 সকলদক আবারও ধন্যবাে জাহনদয় ‘বাাংলাদেশ মহিলা সহমহির কমদেক্স ভবন’ এর শুভ উদবাধন শঘাষণা করহি।  

শখাো িাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাাংলাদেশ হচরজীবী শিাক। 

... 


