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মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী 

বেখ হোদসনো 

ওসমোনী স্মৃদি দমলনোয়িন, ঢোেো, ২৫ অগ্রহোয়ণ ১৪২৪, ৯ দিকসম্ব  ২০১৭ 

দেসদমল্লোদহ   োহমোদন   োদহম 

অনুষ্ঠোকন  সভোপদি, 

সহেমীবৃন্দ, 

পিেপ্রোপ্ত সুধীজন, 

উপদিি সুদধমন্ডলী, 

  আসসোলোমু আলোইকুম,  

 ব োকেয়ো দিেস ও ব োকেয়ো পিে-২০১৭ দেি ণ অনুষ্ঠোকন আগি সেোইকে জোনোদি আন্তদ ে শুকভিো। এ েছ  যো ো 

‘‘বেগম ব োকেয়ো পিে’’ বপকয়কছন িোকি  আদম অদভনন্দন জোনোদি।            

 দিকসম্ব , আমোকি  দেজকয়  মোস। হোজো  েছক   বেষ্ঠ েোঙোদল, জোদি  দপিো েঙ্গেন্ধু বেখ মুদজবু   হমোকন  প্রদি 

জোনোদি দেনম্র েদ্ধো। জোিীয় চো  বনিো   প্রদি েদ্ধো জোনোদি। ৩০ লোখ েহীকি  প্রদি আমো  আন্তদ ে েদ্ধো। ২ লোখ সম্ভ্রম হো োকনো 

মো-বেোনকে েদ্ধো  সকঙ্গ স্ম ণ ে দছ।  

 নো ী জোগ কণ  অগ্রদূি বেগম ব োকেয়ো  স্মৃদি  প্রদি গভী  েদ্ধো দনকেিন ে দছ। নো ীমুদি েোমনোয় এে দিকে দিদন 

হোকি েলম তুকল বনন, অন্যদিকে নো ীদেক্ষো  প্রোদিষ্ঠোদনে েোঠোকমো ও সোাংগঠদনে েোকজও হোি বিন। িাঁ  সাংগ্রোম, িযোগ, দচন্তো  

ঐশ্বয য আ   চনো  িীদপ্ত আজও আকলো  দূযদি ছড়োকি।  

 স্বোধীন েোাংলোকিকে জোদি  দপিো েঙ্গেন্ধু বেখ মুদজবু   হমোন মুদিযুদ্কদ্ধ ক্ষদিগ্রস্ত নো ীকি  পুনে যোসন ও ক্ষমিোয়কন  

লকক্ষয ১৯৭২ সোকল ‘নো ী পুনে যোসন বেোি য’ গঠন েক ন। এ েোকজ িাঁকে বনপকে বেকে সে যোঙ্গীন সহোয়িো েক ন আমো  মো বেগম 

ফদজলোতুন বনছো মুদজে।  

 স েো  েিযমোকন মদহলো ও দেশু দেষয়ে মন্ত্রণোলয়, মদহলো দেষয়ে অদধিপ্তক   আওিোধীন জোিীয় মদহলো সাংিো বিকে  

৬৪টি বজলো এোং ৪ে’ ২৮টি উপকজলোয় েোয যক্রম পদ চোলনো ে কছ।  

 জোদি  দপিো  সোকড় দিন েছক   েোসকন  পিোঙ্ক অনুস ণ েক  দেশ্বব্যোপী েোাংলোকিে এখন নো ী উন্নয়কন  ব োল 

মকিকল পদ ণি হকয়কছ। আমোকি  জনসাংখ্যো  অকধ যেই নো ী। িোই নো ীকে আম ো উন্নয়কন  ূলল ধো োয় দনকয় একসদছ।  

 ইউদনয়ন পদ ষি বেকে জোিীয় সাংসি, স্কুল-েকলজ বেকে দেশ্বদেদ্যোলকয়, দেমোন েোদহনী  পোইলট বেকে জোদিসাংঘ 

েোদন্ত ক্ষো দমেন সে যত্রই নো ীকি  পিচো ণো লক্ষণীয়। দেচো  দেভোগ, প্রেোসন, িে-প্রযুদ্দি, সেস্ত্র েোদহনী, আইন-শৃঙ্খলো 

 ক্ষোেোদহনী, গণমোধ্যম, ক্রীড়োজগিসহ সেল চযোকলদজাং েোকজ িোকি  বপেোিোদ ত্ব প্রোংসনীয়। নো ী-পুরুকষ  সদিদলি 

প্রকচষ্টোকিই েোাংলোকিে আজ দনম্ন মধ্যম আকয়  বিে। 

সুদধবৃন্দ, 

 আঠো  েিকে  বেষ দিকে বেগম ব োকেয়ো  জন্ম সমকয় নো ী দেক্ষো েলকি বেেল অক্ষ  জ্ঞোনই বুঝোি। িখন সোমোদজে 

েোস্তেিো দছল পশ্চোিমুখী, কুসাংস্কো োিন্ন, কূপমন্ডুেিোপূণ য এোং নো ী প্রগদি  বঘো  দেক োধী। সমোকলোচনো  মুকখ বেগম ব োকেয়ো  

েড় বেোন েদ মুকন্নসো  পড়ো েন্ধ হকয় যোয়। দিদন গৃহেন্দী হন।  

 বেগম ব োকেয়ো দপতৃগৃকহ  আড়োকল দেদ্যো চচ যো শুরু ে কলও পোড়ো-পড়েী  সমোকলোচনোয় পড়োকেোনো আ  একগোয়দন। মোত্র 

১৬ েছ  েয়কস বেগম ব োকেয়ো ও দেকয় হয়। দিদন দছকলন স্বদেদক্ষি। ১৯৩২ সোকল  ৯ দিকসম্ব  ৫২ েছ  েয়কস এই মদহয়সী 

নো ী মৃতুযে ণ েক ন।  

 নো ী  ক্ষমিোয়ণ ও উন্নয়কন আমো  স েোক   ব্যোপে েোয যক্রকম  সোফল্য আন্তজযোদিে পয যোকয় একে  প  এে স্বীকৃদি 

একন দিকয়কছ। িদক্ষণ এদেয়ো  বিেগুকলো  মকধ্য দলঙ্গ সমিোয় েীষ য িোন অজযন েক কছ। বলোেোল বজন্ডো  গ্যোপ দ কপোকট য দেকশ্ব  

১৪৪টি বিকে  মকধ্য েোাংলোকিে ৪৭িম িোকন  কয়কছ। নো ী   োজননদিে ক্ষমিোয়কন  বক্ষকত্র েোাংলোকিে ৭ম িোন অজযন েক কছ।  



 

 সন্তোন প্রসেেোকল দেশু ও মোতৃ মৃতুয  হো  হ্রোকস  সোফকল্য আম ো জোদিসাংকঘ  ‘এমদিদজ’ এযোওয়োি য এোং ‘সোউে সোউে’ 

এযোওয়োি য বপকয়দছ। নো ী সোক্ষ িো  জন্য ইউকনকস্কো ‘দি অে দপস’ এযোওয়োি য দিকয়কছ।  

 ১৯৯৬ সোকল িোদয়ত্ব বনওয়ো  প  আমো  স েো  ইউদনয়ন পয যোকয় সাং দক্ষি আসকন মদহলো েোউদিল  এোং প েিীকি 

উপকজলো পয যোকয় ভোইস বচয়ো ম্যোকন  পি সৃদষ্ট েক কছ। প্রোেদমে দেদ্যোলকয় এখন ছোত্রকি  বচকয় ছোত্রীকি  সাংখ্যো বেদে। মদহলো 

দেদক্ষেো  সাংখ্যোও বেদে।  

 আমোকি  স েোক   সময় বিকে নো ী জোগ কণ দেপ্লে ঘকটকছ। েোাংলোকিকে  জোিীয় সাংসকি  স্পীেো  এেজন নো ী, 

দিদন েমনওকয়লে পোল যোকমন্টো ী অযোকসোদসকয়েকন  সভোপদি  িোদয়ত্ব পোলন েক কছন। সাংসি উপকনিো ও দেক োধী িলীয় বনত্রীও 

নো ী। দু’জন মদহলো দুগ যম দগদ শৃঙ্গ এভোক ষ্ট জয় েক কছন। আমোকি  মদহলো িল আন্তজযোদিে দক্রকেট, িোেো ও ফুটেল বখলকছ।  

সুদধবৃন্দ, 

 তৃণূলকল  প্রোদন্তে জনপি বেকে শুরু েক  সেল স্তক  নো ী  ক্ষমিোয়ন েোাংলোকিেকে দেশ্ব ি েোক  ‘ব োল মকিল’ এ  

খ্যোদি একন দিকয়কছ। নো ী নীদিমোলো প্রণয়ন, নো ী উন্নয়ন, েম যকক্ষত্র সম্প্রসো ণ, িদ দ্র-অেকহদলি নো ীকি  সোমোদজে দন োপত্তো 

বেষ্টনী  আওিোয় আনয়ন এোং সকে যোপদ  সমোকজ  প্রোদন্তে, অেকহদলি, সুদেধো েদিি, িদ দ্র নো ীকি  উন্নয়কন স েো  দেকেষ 

নজ  দিকয়কছ। নো ী উন্নয়কন গৃহীি আমোকি  স েোক   েোয যক্রম সূলকহ  মকধ্য দেকেষ উকল্লখকযোগ্য - 

 আমোকি  স েো  জোিীয় নো ী উন্নয়ন নীদি-২০১১ প্রণয়ন েক কছ। 

 মোতৃত্বেোলীন ছুটি  বময়োি স্বকেিকন ৪ মোস বেকে ৬ মোকস েদধ যি ে ো হকয়কছ। 

 সন্তোকন  পদ চকয়  বক্ষকত্র মোকয়  নোম বলখো েোধ্যিোূললে ে ো হকয়কছ। 

 জোিীয় সাংসকি সাং দক্ষি নো ী সাংসি সিকে  আসন সাংখ্যো বৃদদ্ধ েক  ৫০ ে ো হকয়কছ। 

 পোদ েোদ ে সদহাংসিো (প্রদিক োধ ও সু   ) আইন ২০১০ এোং পোদ েোদ ে সদহাংসিো (প্রদিক োধ ও সু   ) দেদধমোলো 

২০১৩ এ  খসড়ো প্রণয়ন ে ো হকয়কছ। 

 দিএনএ আইন-২০১৪ গি ২২ বসকেম্ব  ২০১৪ িোদ কখ েোয যে  হকয়কছ। 

 নো ী  প্রদি সদহাংসিো প্রদিক োকধ যুদ্গব্যোপী জোিীয় েম যপদ ে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 ে ো হকি। 

 ৪০ লোখ নো ী েদমে গোকম যন্টকস েোজ েক । দু’ িফোয় িোকি  বেিন সে যসোকূকল্য েিে ো ২১৯ ভোগ েোদড়কয় ১৬ে’ ৬২ 

টোেো বেকে ৫ হোজো  ৩ে’ টোেো েক দছ।  

 মদহলো উকদ্যোিো ো পুরুষকি  বেকে ৫ বেকে ৬ েিোাংে েম সুকি ঋণ পোকিন। 

 িদ দ্র মো’  জন্য মোতৃত্বেোলীন ভোিো মো ও দেশু  পুদষ্ট দনদশ্চি ে কছ।  

 ল্যোেকটটিাং মোিো  সহোয়িো িহদেল বেকে গোকম যন্টকস েম য ি দুগ্ধিোয়ী ও গভ যেিী মো’বেও  ভোিো প্রিোন ে ো হকি। 

 মদহলো অদধিপ্তক   মোধ্যকম ১৭ হোজো  ৬৩৯টি সদমদিকি স েো  অনুিোন দিকি।  

 খোদ্য ও জীদেেো দন োপত্তো (এফএলএস) প্রেল্প এ  মোধ্যকম নোকটো , নওগাঁ ও চাঁপোইনেোেগজ বজলো  ২২টি উপকজলোয় 

দেকেষ প্রেল্প েোয যক্রম চলকছ। 

 বসগুনেোদগচোয় ১০০ েয্যোদেদেষ্ট মদহলো ও দেশু িোয়োকেটিে হোসপোিোল ে ো হকয়কছ। 

 বিকে  ৬৪টি বজলোয় ৪৮৯টি উপকজলো  ৪ হোজো  ৫ে’৪৭টি ইউদনয়কন দুুঃি মদহলো উন্নয়ন (দভদজদি)  েম যসূদচ চোলু 

 কয়কছ। 

 ওয়োন-স্টপ ক্রোইদসস বসন্টো  (ওদসদস) বসকেম্ব  ২০১৫ পয যন্ত ২৩ হোজো  ৮ে’ ৮৮  জন নো ীকে বসেো প্রিোন েক কছ।  

 ওয়োন-স্টপ ক্রোইদসস বসল জোনুয়োদ  ২০১৩ সোল হকি বসকেম্ব  ২০১৫ পয যন্ত ১৬ হোজো  ১ে’ ৭৯ জন দনয যোিকন  দেেো  

নো ীকে সহোয়িো প্রিোন েক কছ।  



 

 বসকেম্ব  ২০১৫ পয যন্ত ন্যোেনোল ফক নদসে দিএনএ বপ্রোফোইদলাং ল্যোেক ট ীকি বমোট ৩ হোজো  ২ে’ টি মোমলো  দিএনএ 

প ীক্ষো হকয়কছ।  

 বিকে  ৮টি ওয়োন-স্টপ ক্রোইদসস বসন্টোক  প্রোিন দভেটিমকি  দনয়দমি মোদসে ফকলোআপ সভো হকি। 

 ন্যোেনোল বহল্পলোইন বসন্টো  ১০ হোজো  ৯ে’ ২১ বযৌন হয় োদন প্রদিক োধ ও েোল্য দেেোহ েকন্ধ েোয যক্রম গ্রহণ  েক কছ।  

 জোিীয় মদহলো সাংিো  বেন্দ্রীয় েোয যোলকয় ‘‘নো ী  দনয যোিন প্রদিক োধ বসল’’ এ  েোয যক্রম পদ চোদলি হকি। ন্যোেনোল 

বসন্টো  অন বজন্ডো  বেইজি ভোকয়োকলি প্রদিষ্ঠো ে ো হকয়কছ।  

 িোনীয় স েোক  েিযমোকন ১২ হোজো  ৮ে ২৮ জন দনে যোদচি মদহলো সিে  কয়কছ। 

 দেধেো ও দনগৃদহি মদহলো ভোিো প্রোপ্তকি  সাংখ্যো ১০ িেদমে ১২ লোখ বেকে ১১ িেদমে ১৩ লোকখ উন্নীি ে ো হকয়কছ। 

 সন্তোন সম্ভোেো ও ধোত্রী মোকয়  ভোিো ২০ েিোাংে েোড়োকনো হকয়কছ। 

উপদিি সুদধ, 

 স েো  তৃণূলকল  প্রোদন্তে জনপকি িক্ষ নো ী জনেদি গকড় তুলকি েম যমুখী দেক্ষো  উপ  বজো  দিকয়কছ। বজলো, 

উপকজলো ও ইউদনয়ন পয যোকয় এসে প্রদেক্ষণ েম যসূচী চলমোন  কয়কছ।  

 নো ী  েম যকক্ষত্র সম্প্রসো কণ  লকক্ষয মৎে চোষ, কৃদষ, হাঁস ও মু গী পোলন, হোউজ দেদপাং এন্ড বেয়ো  দগদভাং, 

দেউটিদফকেেন, মোেরুম চোষ,  ন্ধন প্রদক্রয়োে ণ ও দেপণন, বেদসে েদিউটো , আধুদনে গোকম যন্টস, মধু চোষ, লদি, এমব্রয়িো ী 

দেষকয় আেোদসে প্রদেক্ষণ বিওয়ো হকি।  

 বেগম ব োকেয়ো  বলখো েোব্য গ্রকে নো ী  মুদিকি িাঁ  িে যকন  পদ চয় পোওয়ো যোয়। জোগ কণ  েোজ ‘েঠিন সোধনো ’ 

মন্তব্য েক  দিদন দলকখদছকলন- ‘বেোন ভোল েোজ অনোয়োকস হয় নো।’  

 েিেষ য আকগ  সমোজ েোস্তেিোয় বেগম ব োকেয়ো িখনই বুঝকি পোক ন-‘নো ীকে দনকজ  পোকয় িাঁদড়কয়ই মুদি অজযন 

ে কি হকে। দেক্ষোই হল বসই স্বদনভ য িো  বসোপোন। িোই আমোকি  স েো  নো ী দেক্ষো  প্রদি সে যোদধে গুরুত্ব আক োপ েক কছ।  

 নো ী ও পুরুকষ  সদিদলি প্রকচষ্টো  মোধ্যকম আম ো ২০২১ সোকল  আকগই েোাংলোকিেকে এেটি উচ্চ মধ্যম আকয়  বিে 

এোং ২০৪১ সোকল  মকধ্য এেটি উন্নি ও সমৃদ্ধ বিে দহকসকে গকড় তুলকেো- এটিই বহোে ‘ব োকেয়ো দিেকস’ আমোকি  অঙ্গীেো । 

বখোিো হোকফজ। 

জয় েোাংলো, জয় েঙ্গেন্ধু, 

েোাংলোকিে দচ জীেী বহোে। 

... 


