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সেিসমল্লোসহ   োহমোসন   োসহম  

িম্মোসনি িভোপসি,  

িহেমীবৃন্দ,  

নো ী িংগঠকন  প্রসিসনসধ ও  

উপসিি সুসধবৃন্দ,  

আিিোলোমু আলোইকুম।  

বেগম ব োকেয়ো পদে সেি ণ অনুষ্ঠোকন উপসিি িেলকে শুকভচ্ছো জোনোই।  

গিেোল সিল এই মহীয়িী নো ী  জন্ম ও মৃত্যু সদেি। এ-অঞ্চকল মুিসলম নো ী মুসি আকন্দোলকন  পসিকৃৎ বেগম 

ব োকেয়ো। িাঁ  অেদোনকে সি স্ম ণীয় েক   োখকি এেং নো ী উন্নয়কন িেলকে উদ্বুদ্ধ ে কি ‘বেগম ব োকেয়ো সদেি' 

উপলকে প্রসি েি  দু'জন সেসেষ্ট নো ীকে ব োকেয়ো পদে প্রদোন ে ো হয়। এ েি  যাঁ ো এ পদে বপকয়কিন আসম িাঁকদ কে 

আন্তস ে শুকভচ্ছো ও অসভনন্দন জোনোসচ্ছ।  

সুসধবৃন্দ,  

এখন বিকে এেে েিক  ও বেসে আকগ যখন এ বদকে  নো ী িমোজ অসেেো ও নোনো কুিংস্কোক   অন্ধেোক  

সনমসিি সিল, িখন বেগম ব োকেয়ো সেেো  আকলো সনকয় এসগকয় একিসিকলন। বি িময় েোজটি িাঁ  জন্য িহজ সিল নো। 

আজকে  মি িখন মুিসলম পস েোক   বমকয়কদ  স্কুকল যোওয়ো  অনুমসি সিল নো।  োসিকেলো বমোমেোসি জ্বোসলকয় 

পস েোক   অন্য িেো  অকগোিক  সিসন সনকজ  েড় ভোইকয়  েোকি বলখোপড়ো সেকখকিন।  

এভোকে বলখোপড়ো সেকখ বেগম ব োকেয়ো েিদূ  জ্ঞোন অজজন ে কি িেম হকয়সিকলন িাঁ  বলখো পদ্ম োগ, 

অেক োধেোসিনী, মসিচূ  গ্রন্থগুকলো পড়কল িো বেোঝো যোয়।  

েোয়োন্ন েিক   নোসিদীর্ জ জীেকন এই মসহয়িী নো ী অনগ্রি  নো ী-িমোজকে সেেো  আকলোয় আকলোসেি েক  

আত্মসেশ্বোকি  পি বদসখকয়সিকলন। সিসন উপলসদ্ধ েক সিকলন, অসেেো  বেড়োজোকল অেক োধেোসিনী নো ীকে ময জোদো  

আিকন প্রসিসষ্ঠি ে কি হকল নো ী-িমোজকে সেেসেি হকি হকে। আ  সেেো  মোধ্যকম নী ে িোমোসজে সেপ্লে র্টিকয়ই 

বিটো িম্ভে। এই উপলসদ্ধই বেগম ব োকেয়োকে অনুপ্রোসণি েক সিল সপসিকয় পড়ো মুিসলম নো ীকে সেসেি েক  গকড় 

ত্যলকি। িমোকজ ও পস েোক  নো ী  অসধেো  প্রসিষ্ঠো  জন্য নো ী-সেেো  অপস হোয জিো  েিো সিসন শুধু েসলষ্ঠভোকে 

উচ্চো ণই েক নসন, িো েোস্তেোয়কন  িোি জে উকযোগও সনকয়সিকলন। নো ী-সনয জোিন প্রসিক োকধ  েিো েলকি সগকয় সিসন 

েকলসিকলন, ‘‘যখনই বেোন ভগ্নী মস্তে উকতোলকন  বিষ্টো েস য়োকিন, িখনই ধকম জ  বদোহোই েো েোকে  েিনরূপ অেোর্োকি 

িোহো  মস্তে চূণ জ হইয়োকি''। দুভ জোগ্যেেিঃ বেোন বেোন িোকন বি অেিো এখনও েহোল আকি। এ  অেিোন আজ অিুন্ত 

জরুস ।  

প্রসিকূল  েণেীল িমোকজ  অকনে প্রসিেন্ধিোকে বেগম ব োকেয়ো েোটিকয় উকঠসিকলন অিোধো ণ আত্ম-প্রিুকয়। 

েোড়ী েোড়ী ঘুক  সিসন নো ীকদ  সেেো  িোয়োিকল সনকয় আিো  েোকজ সনকেসদি বিকেকিন। িাঁ  এই সন ন্ত  প্রয়োকি  ফিল 



সিল 'িোখোওয়োি বমকমোস য়োল েোসলেো সেযোলয়'। শুধুমোি সেসেি েক  বিোলো নয়, অসধেো  প্রসিষ্ঠোয় নো ীকদ কে বয 

স্বোেলম্বী হকি হকে বি-েিোও িাঁ  বলখনীকি স্পষ্ট।  

অসভভোেেকদ  উকেকে বেগম ব োকেয়ো েকলকিন, ''েন্যোগুসলকে সুসেসেি েস য়ো েোয জকেকি িোসড়য়ো দোও, 

সনকজ  অন্নেে উপোজজন েরুে''।  

িাঁ  আহেোকন  মধ্য সদকয় ধ্বসনি হকয়কি নো ী  ভোকগ্যোন্নয়ন িংক্রোন্ত সুস্পষ্ট সদে-সনকদ জেনো।  

িম্মোসনি সুসধবৃন্দ,  

আজ বেগম ব োকেয়ো  মৃত্যু  অকনে েি  পক  শুধুমোি এ-বদকেই নয়, িো ো সেকশ্ব নো ী-উন্নয়কন  পূে জেিজ হকয়কি: 

'সেেো, েমিোয়ন ও আত্মসনভ জ েীলিো'। নো ী-সেেোকে সিসন েখনই প ুঁসিগি জ্ঞোনোজজকন  মকধ্য িীমোেদ্ধ  োখকি িোনসন। 

সিসন সুস্পষ্ট ভোষোয় েকলকিন: ''আসম িোই বিই সেেো যোহো িোহোসদগকে (নো ীকদ ) নোগস ে অসধেো  লোকভ িেম েস কে 

----। অন্নেকে  জন্য নো ী বযন েোহো ও গলগ্রহ নো হয়''।  

নো ী-িমোকজ  েোকি এই সিল বেগম ব োকেয়ো  প্রিুোেো। সেেো  আকলোে-েসিজেো বজ্বকল প্রেো োন্তক  সিসন নো ী  

েমিোয়কন  পিকেই সুগম ে কি বিকয়কিন।  

আজ েহু যুগ পক  একি আম ো বেগম ব োকেয়ো  ব কখ যোওয়ো পি ধক  হাঁটসি। নো ী ো আজ আ  অেক োধেোসিনী 

নয়। অসফি-আদোলকি, েকল-েো খোনোয়, বখকি-খোমোক , ব্যেিো-েোসণকজু িে জিই আজ নো ীকদ  ি ে পদিো ণো। 

েোংলোকদকে  মি  োষ্ট্র, বযখোকন িংখ্যোগস ষ্ঠ মোনুষ মুিলমোন, িো  ি েো  প্রধোন, িংিকদ  উপকনিো ও সেক োধী দকল  

বনিো নো ীগণ অলঙ্কৃি ে কিন। বেগম ব োকেয়ো পি নো বদখোকল আজ হয়ি এটো িম্ভে হি নো।    

সুসধবৃন্দ,  

আমোকদ  সনে জোিনী ইেকিহোক  নো ী ও সেশুকদ  উন্নয়কন  ব্যোপোক  আম ো সুসনসদ জষ্ট অঙ্গীেো  েক সি। বিই 

অঙ্গীেো  েোস্তেোয়কন আম ো িে জোত্মে বিষ্টোও িোসলকয় যোসচ্ছ। মসহলো ও সেশু সেয়য়ে মন্ত্রণোলয়িহ অন্যোন্য িংস্ষ্ট 

মন্ত্রণোলয়গুকলোকি নো ী  সেেো, স্বোিু, সন োপতো, বজন্ডো  িমিো, নো ী  প্রসি িসহংিিো প্রসিক োধ এেং নো ী  উন্নয়ন ও 

েমিোয়কন যো যো ে ো প্রকয়োজন বি ব্যোপোক  যিোযি পদকেপ সনকি সুসনসদ জষ্ট সনকদ জেনো সদকয়সি।  

এ পক ও নো ী উন্নয়কন  েোসিি লকেু আম ো এখনও বপ ুঁিোকি পোস সন। েোল্য সেেোহ, বয ত্যে প্রিো, নো ী ও 

সেশু পোিো  এেং এসিি সনকেপিহ নো ী  সেরুকদ্ধ িসহংিিো ও সনয জোিকন  র্টনো এখনও প্রোয়ই র্টকি। নো ী  সেরুকদ্ধ 

এিেল অমোনসেে আি ণ ও সনয জোিকন  সেরুকদ্ধ আমোকদ  ্েুেদ্ধ হকয় েোজ ে কি হকে।  

নো ী  িোমোসজে ময জোদো বৃসদ্ধ ও অি জননসিে েম জেোকন্ড িাঁ  অেদোন সনসিি ে ো  জন্য প্রকয়োজন নো ী  

 োজননসিে েমিোয়ন। নো ীকদ   োজননসিে েমিোয়কন  লকেু আওয়োমী লীগ ি েো ই প্রিম িোনীয় ি েো  ব্যেিোয় 

নো ীকদ  ি োিস  সনে জোিকন  ব্যেিো েক । ইউসনয়ন পস ষদ এেং উপকজলো পস ষকদ ি োিস  বভোকট সনে জোসিি হওয়ো  

মোধ্যকম দু'টি গুরুত্বপূণ জ িোনীয় ি েো  প্রসিষ্ঠোকন  মোধ্যকম জনগকণ  বিেোয় নো ীকদ  সনকয়োসজি হেো  সুকযোগ সনসিি 

হকয়কি।  

আমোকদ  িমকয়ই ি েোস  িোকুস   উচ্চ পয জোকয় নো ী েম জেিজোকদ  িংখ্যো অিীকি  বয বেোন িমকয়  বিকয় 

েোড়োকনো হয়। সেগি আওয়োমী লীগ ি েো ই প্রিম িেেেোসহনী  অসফিো  সহকিকে নো ীকদ  অংেগ্রহণ সনসিি েক ।  

বি িময় আম োই প্রিম িন্তোকন  েোেো  নোকম  পোকে মোকয়  নোম বলখো েোধ্যিোমূলে েস । মোতৃেোলীন ছুটি বৃসদ্ধ 

েক  ৪ মোি ে ো হয়।  

নো ী  েমিোয়ন ও িম-অসধেো  প্রসিষ্ঠো  লকেু আম ো যিোযি গুরুত্বোক োপ েক সি। সেগি আওয়োমী লীগ 

ি েোক   আমকল প্রণীি ‘নো ী উন্নয়ন নীসি' আম ো পন োয় িোলু  ব্যেিো ে' ে। িংিকদ িং সেি মসহলো আিকন  



িংখ্যো ৪৫ বিকে বৃসদ্ধ েক  ১০০ ে ো হকে এেং িাঁ ো ি োিস  বভোকট  মোধ্যকম সনে জোসিি হকেন। মসহলোকদ  প্রসি 

বেষম্যমূলে বযিে আইন এখনও িোলু আকি বিগুকলো আম ো েোসিল ে' ে।  

আপনো ো জোকনন, গি িংিদ সনে জোিকন আম ো িে জোসধে নো ীকে সনে জোিকন প্রোিী সদকয়সিলোম। জনগকণ  বভোকট 

সনে জোসিি হকয় আম ো েোংলোকদকে  ইসিহোকি এেো ই িে জোসধে িংখ্যে নো ীকে মন্ত্রীিভোয় িোন সদকয়সি এেং কৃসষ, স্ব োষ্ট্র, 

প  োষ্ট্র মন্ত্রণোলকয়  মি গুরুত্বপূণ জ মন্ত্রণোলকয়  দোসয়ত্ব সদকয়সি। আগোমীকি িংিকদ  স্পীেোক   আিকন মসহলো সনে জোিকন  

সদেটি আম ো সেকেষভোকে সেকেিনো ে ে।  

নো ী সেেো  উপ  আম ো িেকিকয় বেসে গুরুত্ব সদকয়সি। আম ো সিগ্রী পয জন্ত নো ী সেেো অনেিসনে ে ো  

পস েল্পনো সনকয়সি।  

িকে, নো ীকদ  এেো  প্রকিষ্টোয় নো ী  প্রসি িসহংিিো ও বেষম্য দূ  ে ো িম্ভে নয়। মকন  োখকি হকে , নো ী এেং 

পরুষ একে অপক   পস পূ ে। জোিীয় েসে েোজী নজরুকল  ভোষোয়: ‘‘এ সেকশ্ব  যো সেছু েল্যোণে , অকধ জে িো  

আসনয়োকি নো ী, অকধ জে িো  ন ।'' বেগম ব োকেয়ো সনকজও প্রিকম িাঁ  েড় ভোই এেং প েিীকি স্বোমী  উৎিোহ ও 

িহকযোসগিোয় িাঁ  েম জেোন্ড িোসলকয় বযকি বপক সিকলন।  

েোকজই, নো ীকে স্বোেলম্বী েক  গকড় ত্যলকি হকল পস েোক   পরুষ িদস্যকদ  ভূসমেো ও দোসয়ত্ব িেকিকয় বেসে। 

আসম পরুষকদ  এ ব্যোপোক  এসগকয় আিো  আহেোন জোনোসচ্ছ।  

আম ো পসিেো খুলকল প্রোয়েঃই বদসখ নো ী সনয জোিকন  খে । আপনো ো েোকে সনয জোিন ে কিন? বয নো ী 

সনয জোসিি হকচ্ছ বি েো ও মো, েো ও বেোন, েো ও িহধসম জনী।  

নো ী সনয জোিন েন্ধ ে কি হকল পরুষকদ  মকধ্য এই বেোধ জোসগকয় ত্যলকি হকে। আসম এই িকিিনিো বৃসদ্ধ  

ব্যোপোক  মসহলো সেষয়ে মন্ত্রণোলয় এেং বেি েোস  প্রসিষ্ঠোনগুকলোকে এসগকয় আিো  আহেোন জোনোসচ্ছ। পোেোপোসে বদকে  

গণমোধ্যমগুকলোকেও েোড়সি দোসয়ত্বকেোধ সনকয় নো ী সনয জোিন সেক োধী জনিকিিনিো গকড় বিোলো  জন্য আহেোন জোনোসচ্ছ।  

িম্মোসনি সুসধবৃন্দ,  

জোসি  জনে েঙ্গেন্ধু বেখ মুসজবু   হমোন বয বিোনো  েোংলো গড়ো  স্বপ্ন বদকখসিকলন িো েোস্তেোয়কন  জন্য 

বদকে  ১৫ বেোটি মোনুকষ  ৩০ বেোটি হোিকেই েোকজ লোগোকি হকে। আেো  েিো, নো ী  অসধেো , েম জেমিো, বমধো ও 

িম্ভোেনো িম্পকেজ িমোকজ  দৃসষ্টভঙ্গী আকস্ত আকস্ত পস েিজন হকচ্ছ।  

আমোকদ  বমকয় ো এখন জীেকন  নোনো বেকি িকে জোতম িোফকল্য  পস িয় সদকয় িকলকিন। িাঁকদ  বমধো ও 

েম জেমিোকে পস পূণ জভোকে েোকজ লোসগকয় আমোকদ  সপ্রয় মোতৃভূসমকে আ ও দ্রুি উন্নয়কন  পকি এসগকয় সনকয় বযকি হকে।  

বয দু'জন সেসেষ্ট নো ী আজ বেগম ব োকেয়ো পদকে ভূসষি হকচ্ছন িাঁ ো এই মোটি ই িন্তোন। আদে জ, িিিো ও 

েম জসনষ্ঠো  েকল িাঁ ো এই িোফল্য অজজন েক কিন। আসম সেশ্বোি েস , এই দু'জন নো ী যসদ িাঁকদ  েম জকেকি অেদোন 

 োখকি পোক ন, অকন্য োও পো কেন স্ব স্ব বেকি ভূসমেো  োখকি। আসম িাঁকদ কে আেো ও আন্তস ে অসভনন্দন জোনোই এেং 

আেো েস  আমোকদ  নত্যন প্রজন্ম িাঁকদ  মি কৃসি মোনুকষ  জীেন বিকে সেেো গ্রহণ ে কে।  

িেকেকষ িেোইকে আন্তস ে শুকভচ্ছো ও ধন্যেোদ জোসনকয় আমো  েিব্য বেষ ে সি।  

বখোদো হোকফজ  

জয় েোংলো, জয় েঙ্গেন্ধু  

েোংলোকদে সি জীেী বহোে।  

 


