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উপহিি িিকমীবৃন্দ, 

 

  আিিালামু আলাইকুম। 

 

উপহিি িকলদক আমাি আন্তহিক শুদভচ্ছা জানাহচ্ছ। 

হিটিি হিদিাধী আদন্দালন, ভাষা আদন্দালন, স্বাধীনিা িাংগ্রাম, মুহিযুদ্ধ ও গণিন্ত্র িক্ষাি আদন্দালদন িাঙাহল 

নািীদদি অনন্য অিদান িদয়দে।   

িি শকাদলি িি শদেষ্ঠ িাঙাহল, জাহিি হপিা িঙ্গিন্ধু শিখ মুহজবুি িিমান িাংহিধাদনি ১৯(৩) অনুদচ্ছদদ িি শস্তদি নািীি 

অাংিগ্রিণ ও িম-সুদ াগ হনহিি কদিন। হিহন িাঙাহল নািীদক হনদজি পাদয় দাঁড়াদনাি পথ শদহখদয়দেন।  

শদদিি জনিাংখ্যাি অদধ শক নািী। িমাদজি এ অদধ শক অাংিদক শদদিি আথ শ-িামাহজক উন্নয়দন কা শকিভাদি িম্পৃি 

কিাই এই মন্ত্রণালদয়ি প্রধান দাহয়ত্ব িদল আহম মদন কহি। 

 আমিা ১৯৯৬ িাদলি িিকাদিি িময় শথদকই নািীি অথ শননহিক, িামাহজক ও িাজননহিক ক্ষমিায়দন কাজ কদি 

 াহচ্ছ। ২০১১ িাদল জািীয় নািী উন্নয়ন নীহি প্রণয়ন কদিহে। এি িাস্তিায়ন কিা িদচ্ছ। িকল মন্ত্রণালদয় নািী উন্নয়ন িাংক্রান্ত 

শ াকাল পদয়ন্ট হনধ শািণ কিা িদয়দে। ৪০টি মন্ত্রণালদয়ি জন্য শজন্ডাি িাদজট প্রণয়ন কিা িদয়দে।  

জাহিি হপিা ১৯৭৪ িাদল হিশু আইন প্রণয়ন কদিন। আমিা গি িেি আইনটি যুদগাপদ াগী কদিহে। আমিা জািীয় 

হিশু নীহি ২০১১, জািীয় হিশু েম হনিিন নীহি ২০১০ এিাং হিশুি প্রািহিক  ত্ন ও হিকাদিি িমহিি নীহি ২০১৩ প্রণয়ন 

কদিহে। 

পাহিিাহিক িহিাংিিা প্রহিদিাধ ও সুিক্ষা আইন ২০১০, এহিড হনয়ন্ত্রণ আইন ২০১০, মানি পািাি প্রহিদিাধ ও দমন 

আইন ২০১২ প্রণয়ন কিা িদয়দে। ইভটিহজাং িদে আমিা কদ াি পদদক্ষপ হনদয়হে। 

মাতৃত্বকালীন ছুটিি শময়াদ স্বদিিদন ৬ মাদি উন্নীি কিা িদয়দে। ন্যািনাল আইহড ও পািদপাদট শ িািাি পািাপাহি 

মাদয়ি নাম িাংযুি কিা িদয়দে।  

নািী ও হিশু হন শািন দমন আইন ২০০০ প্রণয়ন কিা িদয়দে। নািী ও হিশুি আইনগি িিায়িা শদয়া িদচ্ছ। িািা 

শদদি িানীয় প শাদয় ৪৪টি নািী ও হিশু হন শািন দমন ট্রাইবুুনাল িাপন কিা িদয়দে। নািী হন শািন প্রহিদিাধ কহমটি গ ন 

কিা িদয়দে। হন শাহিি নািীদদি িাহি শক িিায়িাি জন্য ৭টি শজলায় হভকটিম িাদপাট শ শিন্টাি িাপন কিা িদয়দে। এ প শন্ত ৭ 

িাজাি নািীদক িিায়িা প্রদান কিা িদয়দে। 

নািীি িাজননহিক ক্ষমিায়ন: 

িাংিদ শনিা, স্পীকাি, িাংিদ উপদনিা ও হিদিাধী দলীয় শনিা িািজনই নািী। হিদে এি হিিীয় নহজি শনই। ২০ 

জন হনি শাহিি িাংিদ িদস্যিি ৭০ জন নািী এমহপ আদেন। ২০ িিাাংি নািী িাংিদ িদস্য হিদেি খুি কম শদদিই আদে।  

আমিা আইন কদি িানীয় িিকািগুদলাদি নািীি জন্য আিন িাংিক্ষণ কদিহে। পুরুদষি িাদথ প্রহিদ াহগিা কদিও 

অদনক নািী হনি শাহিি িদচ্ছ।  দল গ্রাম প শন্ত নািীি িাজননহিক ক্ষমিায়ন িদয়দে। 



 

২০১৩ িাদল প্রকাহিি শলািাল শজন্ডাি গ্যাপ হিদপ শাট অনু ায়ী নািীি িাজননহিক ক্ষমিায়দনি শক্ষদে িাাংলাদদদিি 

অিিান এখন হিদে ৭ম। 

নািীি প্রিািহনক ক্ষমিায়ন: 

প্রিািন, িামহিক িাহিনী, হিিাি হিভাগ, হিক্ষা, স্বািু ও অথ শ ব্যিিাপনািি িকল কদম শ নািীি উপহিহি ক্রমািদয় 

িাড়দে। নািীিা িাহন্তিক্ষা হমিদনও িা দেি স্বাক্ষি িাখদে। 

িাকুিীদি নািীি অহধক অমত্মর্ভ শহি হনহিি কিদি শগদজদটড পদদ ১০% এিাং ৩য় ও ৪থ শ শেণী প শাদয় ১৫% শকাটা 

িালু আদে। প্রাথহমক হিক্ষক হনদয়াদগি শক্ষদে নািী শকাটা ৬০% হনধ শািণ কিা িদয়দে। 

িামাহজক হনিাপত্তা ও নািীি অথ শননহিক ক্ষমিায়ন: 

১০ লক্ষ ১২ িাজাি দহিদ্র, হিধিা এিাং দুঃি নািীদক মাহিক ৩৫০ টাকা িাদি ভািা শদয়া িদচ্ছ।  

অিিায় নািী ও হিশু িিহিল গ ন কদি িাদদিদক িিায়িা শদয়া িদচ্ছ।  

হভহজহড কম শসূিীি আওিায় হিত্তিীন নািীদদি খাদ্য হনিাপত্তা হনহিি কিদি িাদড় িাি লক্ষ িিদহিদ্র নািীদক 

মাহিক ৩০ শকহজ কদি িাল শদয়া িদচ্ছ।  

১ লক্ষ ১৬ িাজাি ৩৮০ জন িন্তান িিিা দহিদ্র মাদক খাদ্য ও পুহি হনহিিকিদণ মাহিক ৪০০ টাকা কদি 

মাতৃত্বকালীন ভািা শদয়া িদচ্ছ।  

প্রায় ১ লক্ষ কম শজীিী োকদটটিাং মাদক ৪০০ টাকা কদি ভািা শদয়া িদচ্ছ। 

প্রহিিেী শমদয়দদি প্রহিক্ষণ ও পুনি শািদনি ব্যিিা কিা িদচ্ছ। ৩ লক্ষ ১৪ িাজাি ৬০০ অিচ্ছল প্রহিিেীদক ৩০০ 

টাকা িাদি ভািা শদয়া িদচ্ছ।  

আমিা ক্ষুদ্র ও মাঝাহি হিল্প িাপদন নািী উদদ্যািাদদি কম সুদদ ও হিনা জামানদি ঋণ হদহচ্ছ। িাদদিদক প্রহিক্ষণ 

হদহচ্ছ। িাদদি জন্য স্বিন্ত্র শডক্স শখালা িদয়দে। পণ্য িাজািজািকিদণ িিায়িা শদয়া িদচ্ছ। ‘‘জহয়িা’’ ও ‘‘শিানাি িিী’’ িালু 

কিা িদয়দে। হিহিক হিল্পনগিীদি নািী উদদ্যািাদদি অগ্রাহধকাি শদয়া িদচ্ছ।  

নািী উদদ্যািাদদি জন্য ১০ ভাগ হিল্প প্লট এিাং িাাংলাদদি ব্যাাংক ক্ষুদ্র উদদ্যািা  াদন্ডি ১০ ভাগ নািী উদদ্যািাদদি 

জন্য িাংিহক্ষি িাখা িদয়দে। শটক্সটাইল ও গাদম শন্টি খাদিি ৮০ িিাাংি েহমকই নািী। 

হিদদদি কম শিাংিাদনি লদক্ষু নািীদদি ভাষা, নাহি শাং, গৃি-পহিি শািি হিহভন্ন শট্রদড প্রহিক্ষণ শদয়া িদচ্ছ। ঋণ শদয়া 

িদচ্ছ। হিগি পাঁি িেদি প্রায় ১ লক্ষ ৮২ িাজাি নািী কম শিাংিান হনদয় হিদদদি শগদে। গি িেি িদি শাচ্চ ৫৬ িাজাি ৪০০ নািী 

িাকুিী হনদয় হিদদদি শগদেন। 

গাদম শন্টিিি হিল্পখাদি নািী-পুরুষ শভদদ িমমজুিী হনহিি কিা িদয়দে।  া অদনক উন্নি শদদিও শনই। 

নািীি কম শক্ষমিা বৃহদ্ধদি প্রহিটি শজলায় প্রহিক্ষণ শকন্দ্র িাপন কিা িদয়দে। নািীদদি জন্য আইটি প্রহিক্ষদণি ব্যিিা 

কিা িদয়দে। এখন অদনক নািীও আউটদিাহি শাং এি মাধ্যদম অথ শ উপাজশন কিদে। নািীদদি জন্য ৪টি পহলদটকহনক ইন্সটিটিউট 

িাপন কিা িদয়দে। 

নািী হিক্ষা: 

শমদয় হিক্ষাথীদদি জন্য স্নািক প শায় প শন্ত উপবৃহত্ত িালু কিা িদয়দে। িাদি শেণী প শন্ত শমদয়দদি হিক্ষা অনিিহনক 

কিা িদয়দে। হিক্ষাদক্ষদে নািী-পুরুষ িমিা হনহিি কিা িদয়দে। এি  দল এমহডহজ ২ ও ৩ এি লক্ষু অহজশি িদয়দে। 

জাহিিাংঘিি হিহভন্ন শদি িাাংলাদদদিি প্রিাংিা কদিদে। আমিা এমহডহজ এওয়াড শ ও িাউথ-িাউথ এওয়াড শ শপদয়হে।  

নািী স্বািু: 

মহিলা ও হিশুদদি স্বািু শিিা হনহিি কিাি লদক্ষু ঢাকাি শিগুনিাহগিায় একটি ১০০ িয্যা হিহিি হিদিষাহয়ি 

িািপািাল িালু কিা িদয়দে। হমিপুদি ১৫০ িয্যা হিহিি ন্যািনাল িাট শ  াউদন্ডিন প্রহিষ্ঠাি কাজ িলদে। 

১০টি শজলায় ‘‘নািী িােি িািপািাল’’ এিাং উপদজলা প শাদয় ১৩৬টি স্বািু ও পহিিাি কোণ শকন্দ্র িাপন কিা 

িদয়দে। শিিহকছু শজলা ও উপদজলা িািপািাদল ওয়ান-স্টপ ক্রাইহিি শিল িাপন কিা িদয়দে। 

১৯৯৭ িাল শথদক ২৮ শম ‘‘হনিাপদ মাতৃত্ব হদিি’’ হিদিদি পালন কিা িদচ্ছ। 



 

মাতৃ স্বািু ভাউিাি স্কীম িালু কিা িদয়দে। হমডওয়াই ািী প্রহিক্ষণ শদয়া িদচ্ছ। উপদজলা স্বািু কমদপ্লক্স এিাং মা 

ও হিশু কোণ শকদন্দ্রি মাধ্যদম জরুিী প্রসূহি শিিা শদয়া িদচ্ছ। হিশু মৃত্যু িাি ও মাতৃ মৃত্যু িাি হ্রাদি আমিা িা ে অজশন 

কদিহে। 

কহমউহনটি হিহনকগুদলাদি নািীি স্বািু, পুহি ও পহিিাি পহিকল্পনা শিিা প্রদান কিা িদচ্ছ। শজলা ও উপদজলা 

িািপািদল শমািাইল শ ান স্বািু শিিা িালু কিা িদয়দে। এখান শথদক নািী ও হিশু শিাগীিাই শিহি উপকৃি িদচ্ছ। নািী ও 

হিশুি প্রহি বিষম্য হ্রাদি জনিদিিনিা সৃহি কিা িদচ্ছ। 

কম শজীিী মাদয়দদি জন্য ৬টি হিভাগীয় িিি ও ১৩টি শজলা িিদি শমাট ৪৪টি শড-শকয়াি শিন্টাি িালু কিা িদয়দে। 

৭টি কম শজীিী মহিলা শিাদস্টল িালু কিা িদয়দে। গাদম শন্টন্স কমীদদি জন্য ঢাকা ও িট্টগ্রাদম ডিহমটহি হনম শাণ কিা িদচ্ছ। 

নািী ও হিশুি উন্নয়দনি মাধ্যদমই শদদিি শটকিই অগ্রগহি হনহিি কিা িিি। িাই আমিা নািী ও হিশুি উন্নয়দন 

িি শাত্মক কম শসূিী িাস্তিায়ন কিহে। িিদিি পািাপাহি গ্রাদমি নািীদদি উন্নয়দনও কাজ কিহে।  

এজন্য িিদিদয় শিহি প্রদয়াজন, পুরুষদদি মানহিকিাি পহিিিশন। নািীিাই কন্যা, জায়া, জননী। নািীি শিই ম শাদা 

িমাদজি িি শস্তদি হনহিি কিদি িদি। এ কাজটি শুরু কিদি িদি পহিিাি শথদক। িাইদি নািী মুহিি কথা িলদিন আি ঘদি 

হগদয় নািী হন শািন কিদিন - এ হিদপাদক্রহি শথদক শিহিদয় আিদি িদি।  

শদিদক দ্রুি এহগদয় হনদি পুরুদষি পািাপাহি নািীদকও িমান অিদান িাখদি িদি। নািীদক শিভাদি বিহি িদি 

িদি। অহধকাি আদায় কদি হনদি িদি। শিজন্য শদদিি প্রহিটি নািীদক িামর্থ্শ অজশন কিদি িদি। হিহক্ষি িদি িদি।   

নািীদদি আিও উদ্যমী িদি িদি। হনজস্ব িামদর্থ্শি ওপি আিা-হিোি িাখদি িদি। শ াগ্যিা হদদয়ই িমাদজ জায়গা 

কদি হনদি িদি। িিকাি শথদক আমিা িি ধিদনি িিায়িা হদদয়  াদিা।  

আমিা িাই, নািীিা জািীয় উৎপাদদন িমানভাদি এহগদয় আসুক। িািদলই আমিা উন্নি, িমৃদ্ধ জাহিদি পহিণি 

িদি পািদিা। জাহিি হপিাি স্বদেি শিানাি িাাংলা প্রহিষ্ঠা কিদি পািদিা। 

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলাদদি হিিজীিী শিাক। 

... 


