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অনুষ্ঠামনর িভাপবত, 

িহর্েীবৃন্দ, 

বিবিএি উইমেন ননটওয়ার্ক এর বপ্রয় িদস্যবৃন্দ, 

উপবিত সুবধেন্ডলী, 

  

 আিিালামু আলাইকুে।  

িাাংলামদে বিবভল িাবভ কি উইমেন ননটওয়ামর্কর পাঁচ িছর পূবতক উপলমে আময়াবর্ত এ অনুষ্ঠামন উপবিত ির্লমর্ 

আবে শুমভচ্ছা র্ানাবচ্ছ। িিাইমর্ পমহলা োল্গুমনর শুমভচ্ছা।  

েহান ভাষা আমন্দালমনর োি নেব্রুয়াবরমত ভাষা েহীদমদর প্রবত ্রদ্া র্ানাবচ্ছ। ভভীর ্রদ্ার িাম  ্মরর  র্রবছ 

িি কর্ামলর িি কম্রদষ্ঠ িাঙাবল, র্াবতর বপতা িঙ্গিন্ধু নেখ মুবর্বুর রহোন ও িঙ্গোতা নেখ েবর্লাতুমেিা মুবর্িমর্। ্মরর  

র্রবছ র্াতীয় চার ননতা ও েহান মুবিযুম্র বিে লাখ েহীদমর্। 

্রদ্া র্ানাবচ্ছ অিীে িাহিী নারী মুবিমযা্ামদর যাঁরা স্বাধীনতার র্ন্য অস্ত্র হামত যু্ র্মরবছমলন। ্মরর  র্রবছ 

িম্ভ্রেহারা দু’লে ো-নিান এিাং নিই নারীমদর যাঁরা মুবিমযা্ামদর বচবর্ৎিা-নিিা বদময়মছন, খাদ্য ও আ্রদয় বদময়মছন। 

এির্ল েহীয়িীর িমি কাচ্চ তযামভর বিবনেময় আেরা অর্কন র্মরবছ আোমদর বপ্রয় স্বাধীনতা। 

আবে ্মরর  র্রবছ নিভে নরামর্য়া িাখাওয়াৎ নহামিনিহ এমদমের ির্ল েহীয়িী নারীমর্ যাঁমদর র্ীিন ও র্ে ক 

অনুির  র্মর আোমদর নারী িোর্ আর্মর্র অিিামন এমিমছ। 

বিবিএি উইমেন ননটওয়ার্ক এর্টি অনন্য িাংভঠন যা আোমদর িরর্ামরর িেময় ২০১০ িামল প্রবতবষ্ঠত হয়। 

প্রবতষ্ঠালগ্ন ন মর্ িাংভঠনটি িাাংলামদে বিবভল িাবভ কমি র্ে করত নারী িদস্যমদর বিষম্যহীন র্ে ক পবরমিে সৃবির উমেমে র্ার্ 

র্মর যামচ্ছ। িরর্ামরর নারী উেয়ন র্ায কক্রেমর্ আরও নিভিান র্রমছ। বনমর্মদর র্ে ক ও অবভজ্ঞতা বদময় নদে ও র্াবতর 

উেয়মন অিদান রাখমছ। ৫ে প্রবতষ্ঠািাবষ কর্ীর এই আনন্দঘন মুহুমতক আবে এ িাংভঠমনর ির্লমর্ ধন্যিাদ র্ানাবচ্ছ। অবভনন্দন 

র্ানাবচ্ছ। 

সুবধেন্ডলী, 

 নারীর উেয়ন ছাড়া নদমের িােবির্ উেয়ন িম্ভি নয় - এ ভভীর উপলবি ন মর্ই র্াবতর বপতা স্বাধীনতার পর নারী 

িোমর্র উেয়মন পদমেপ ননন। আোমদর উপহার নদন ’৭২ এর অনন্য িাংবিধান। যা নর্িল রার্ননবতর্ ও অ কননবতর্ মুবির 

র্ াই িমলবন; অতযন্ত িবলষ্ঠভামি নারী-পুরুমষর িেতাও িমুেত র্মরমছ। র্াবতর বপতাই িি কপ্র ে র্াতীয় িাংিমদ নারীমদর 

র্ন্য ১৫টি আিন িাংরবেত র্মরন। এটি বছল নদমের ইবতহামি নারীর েেতায়মনর লমেয প্র ে পদমেপ। এরেমল স্বাধীনতা 

উত্তর িাাংলামদমে প্র ে িাংিমদই নারীরা প্রবতবনবধত্ব র্রার সুমযাভ পায়।  

স্বাধীনতা যুম্ েবতিস্ত নারীমদর পুনি কািন ও েেতায়মনর লমেয ১৯৭২ িামল র্াবতর বপতা ‘নারী পুনি কািন নিার্ ক’ 

ভঠন র্মরন। নদমে নারী উেয়মনর প্রাবতষ্ঠাবনর্ যািা শুরু হয়। 

র্াবতর বপতার পদাঙ্ক অনুির  র্মর আেরা িিিেয়ই নদমের নারী িোমর্র উেয়নমর্ িমি কাচ্চ গুরুত্ব বদময়বছ। 

১৯৯৬ িামল িরর্ার ভঠমনর পর আেরাই প্র ে বিবভল িাবভ কমি েবহলা িবচি বনময়াভ নদই। সুবপ্রে নর্ামট কর বিচারপবত, 

ব্াাংবর্াং নিক্টমরর উচ্চপদ এিাং রাষ্ট্রদূত বহমিমিও নারীমদর বনময়াভ নদই। আেরাই িি কপ্র ে িােবরর্ িাবহনীমত অবেিার পমদ 

নারীমদর বনময়াভ নদওয়া শুরু র্বর। িন্তামনর পবরবচবতর িাম  িািার নামের পামে োময়র নাে ব্িহার িাধ্যতামূলর্ র্বর। 

আেরা ১৯৯৭ িামলর ৮ োচ ক িাাংলামদমে িি কপ্র ে র্াতীয় নারী উেয়ন নীবত নঘাষ া র্বর। ১৯৯৭ িামল ইউবনয়ন পবরষদ 



 

বনি কাচমন ৩টি িাংরবেত আিমন িরািবর বনি কাচন অনুবষ্ঠত হয়। ১৯৯৮ িামল আেরা নারী উেয়মন র্াতীয় র্ে কপবরর্ল্পনা িহ  

র্বর। 

২০০০ িামল আোমদর িরর্ার CEDAW িনমদর Optional Protocol অনুিাের র্মর। এর্ই িছর 

বেমলবনয়াে নর্মভলপমেন্ট নভাল িনমদ িাের র্মর আেরা নারী উেয়মন যুভান্তর্ারী পদমেপ িহ  র্বর। 

সুবধেন্ডলী, 

 নারী স্বাধীনতা বিমরাধী র্বঙ্গ িাংভঠন র্াোতমর্ িাম  বনময় ২০০১ িামল বিএনবপ িরর্ার ভঠন র্মর। তখন নদমের 

োনিিম্পদ উেয়মনর িিমচময় িড় খাত নারী উেয়ন  েমর্ দাঁড়ায়। আেরা আিার ২০০৯ িামল িরর্ার ভঠন র্রমল নদমের 

নারী িোর্ পুনরায় স্বপ্ন নদখমত শুরু র্মর।  

 ভত ৭ িছমর নদমের নারী িোমর্র উেয়মন আেরা বিবভেমুখী র্ে কসূবচ িািত্মিায়ন র্মরবছ। িপ্তে পঞ্চিাবষ কর্ 

পবরর্ল্পনায় নারী উেয়নমর্ গুরুত্ব িহর্ামর বিমিচনা র্রা হময়মছ। আেরা র্াতীয় নারী উেয়ন নীবত-২০১১ প্র য়ন এিাং এর 

িাস্তিায়ন র্ায কক্রে িহ  র্মরবছ। পাবরিাবরর্ িবহাংিতা (প্রবতমরাধ ও সুরো) আইন ২০১০, পাবরিাবরর্ িবহাংিতা (প্রবতমরাধ 

ও সুরো) বিবধোলা ২০১৩, বর্এনএ আইন ২০১৪ এিাং নারী ও বেশুর প্রবত িবহাংিতা প্রবতমরামধ র্াতীয় র্ে কপবরর্ল্পনা 

২০১৩-২০২৫ প্র য়ন র্মরবছ। োতৃত্বর্ালীন ছুটি ৬ োমি উেীত এিাং োতৃত্বর্ালীন ভাতা ও ল্যার্মটটিাং োদার ভাতা চালু 

র্মরবছ। আেরা এখন েন্ত্র ালয়গুমলামত নর্ন্ডার িাংমিদনেীল িামর্ট প্র য়ন র্রবছ। 

Global Gender Gap Report অনুযায়ী িাাংলামদমের অিিান ৬৪তে যা এর আমভর বতন িছমর য াক্রমে 

৬৮, ৭৫ ও ৮৬তে অিিামন বছল। িাাংলামদমের অিিান দবে  এবেয়ায় ির্ল নদমের উপমর। এেনবর্ উেতবিমের িীি, 

নচর্ বরপািবলর্ ও রাবেয়ার তুলনায়ও আেরা এবভময় আবছ। 

আেরা র্াবতিাংমঘর এেবর্বর্ অযাওয়ার্ ক, িাউ -িাউ  অযাওয়ার্ ক, নারী িােরতায় ইউমনমকার ‘‘োবন্ত বৃে’’ 

পুরকারিহ অিাংখ্য পুরকার অর্কন র্মরবছ। আোমদর বির্ার র্. বেরীন োরবেন নচৌধুরী এেবপ র্েনওময়ল  পাল কামেন্টাবর 

এমিাবিময়িন-এর নচয়ারপাি কন বনি কাবচত হময়মছন। র্াতীয় ও আন্তর্কাবতর্ বিবভে নেমি আোমদর নারীরা আর্ ননতৃত্ব 

বদমচ্ছন।  

র্াতীয় িাংিমদ ৭১র্ন নারী িাংিদ িদস্য রময়মছন। আেরা িাংরবেত নারী আিন ৫০টিমত উেীত র্মরবছ। প্রবতটি 

উপমর্লা পবরষমদ ১র্ন বনি কাবচত েবহলা ভাইি-নচয়ারম্যান রময়মছন। িানীয় িরর্ার প্রবতষ্ঠানিমূমহ িাংরবেত নারী আিমনর 

িাংখ্যা এর্ তৃতীয়াাংমে উেীত র্রা হময়মছ। এির্ল আিমন িরািবর বনি কাচমনর ব্িিা নারীর েেতায়ন িহুগুম  বৃব্ র্মরমছ।  

নারী উেয়মন অিমুখী নর্ৌেল িহম র েমলই আর্ নদমের প্রধানেন্ত্রী, বির্ার, িাংিদ উপমনতা, বিমরাধী দলীয় 

ননতা, েন্ত্রী, প্রবতেন্ত্রী, িাংিদীয় িায়ী র্বেটির নচয়ারপাি কন, বিচারপবত, বিেবিদ্যালময়র উপাচায ক, প্রধানেন্ত্রীর র্ায কালয়িহ 

েন্ত্র ালময়র িবচি, বর্বি, এিবপিহ িরর্ামরর ির্ল নেমি নারীমদর দৃপ্ত পদচার া।  

শুধু িরর্াবর পয কাময়ই নয়, নারীরা আর্ ব্িিায়ী, উমদ্যািা। কৃবষ, বেল্প, িাপতয, ক্রীড়া, বচবর্ৎিা, বেো, ভ োধ্যে 

ির্ল নেমিই নারীরা র্ার্ র্রমছন। আোমদর নেময়রা আর্ এভামরি র্ময়র নভৌরিও অর্কন র্মরমছ। আন্তর্কাবতর্ বক্রমর্ট 

নখলমছ। িম্প্রবত এিএ নভেমি আোমদর নেময় োফুর্া ও োবিয়া স্ব ক বর্মতমছ। 

নিনা, ননৌ, বিোন, পুবলে ও আনিার িাবহনীমত নারীরা দেতার িাের নরমখ চমলমছন। আোমদর নারীরা র্াবতিাংঘ 

োবন্তরো বেেমন র্ার্ র্রমছন। বিবভে উেয়ন প্রর্মল্প পরােে কর্ বহমিমি র্ার্ র্রমছন।  

বিবভল িাবভ কমির এবি পমদ প্রায় ২৫ েতাাংে নারী র্ে কর্তকা িতকোমন বনময়াভ লাভ র্মর  ামর্। ভবিষ্যমত এ হার 

আরও বৃব্ পামি িমল আোর প্রতযাো। 

সুবধেন্ডলী, 

  ননপবলয়ান িমলবছমলন, ‘আোমর্ বেবেত ো দাও, আবে নতাোমদর বেবেত র্াবত উপহার বদি’। এর্র্ন নারী 

বেবেত হমল প্রর্ন্ম ন মর্ প্রর্ন্ম বেবেত হয়। এর্ন্য আেরা র্াতীয় বেোনীবতমত নারী বেোমর্ অিাবধর্ার বদময়বছ। নারীর 

উচ্চবেোমর্ উৎিাবহত র্রার র্ন্য প্রধানেন্ত্রীর বেো িহায়তা ট্রাস্ট োন্ড ভঠন র্রা হময়মছ। উপবৃবত্ত, বিনামূমল্য বেো 

উপর্র  বিতর  এিাং অনিতবনর্ বেো প্রদামনর েমল নারী বেোর হার ব্াপর্ভামি বৃব্ নপময়মছ।  



 

আেরা নারীমদর র্ন্য রার্ধানীমত পৃ র্ িাি িাবভ কি চালু র্মরবছ। র্ে কর্ীবি েবহলা নহামস্টল ও বেশু বদিাযত্ন নর্ন্দ্র 

িাপন র্মরবছ। প্রবেে  বনময় নারীরা নদমে-বিমদমে চার্বর র্রমছন। ক্ষুদ্র নারী উমদ্যািামদর র্ন্য বিপ ন নর্ন্দ্র ‘র্বয়তা’ চালু 

র্রা হময়মছ। এির্ল পদমেমপর েমল আোমদর নারীরা আর্ িােমনর বদমর্ এবভময় চমলমছ।  

বপ্রয় বিবিএি উইমেন ননটওয়ামর্কর িদস্যবৃন্দ, 

আবে র্াবন অবেমির ব্স্ততার িাইমরও আপনামদর দাবয়মত্বর নেষ ননই। র্ার  আপনারা নারী। িন্তন, পবরিার-

পবরর্ন এেনবর্ গৃহর্ামর্ বনময়াবর্ত র্েী- এমদর ির্মলরই নখাঁর্খির রাখমত হয় আপনামদরমর্। আিহোন র্াল ধমর 

এর্োি নারীিোর্ই এই েহান দাবয়ত্ব সুচারুরূমপ পালন র্মর আিমছ। তাই নারীমদর রময়মছ র্ন্যা, র্ায়া ও র্ননী হওয়ার 

বিরল িোন যা অন্য র্ারও ননই। 

প্রধানেন্ত্রীর দাবয়ত্ব পালমনর িাইমরও আোমর্ পবরিামরর িদস্যমদর র্ন্য িেয় বদমত হয়। এমত আবে স্বাচ্ছন্দয নিাধ 

র্বর। র্াবতর বপতা যখন নর্মল  ার্মতন তখন আোর ো িাংিার িােলামতন পাোপাবে দলীয় র্ামর্রও নদখভাল র্রমতন। 

আোর ো বছল র্াবতর বপতার অনন্ত নপ্রর ার উৎি। 

আপনারা বিেবিদ্যালময়র িমি কাচ্চ বর্িী অর্কন র্মরমছন। বিবিএি পাে র্মর িরর্াবর চার্বরমত প্রমিে র্মরমছন। 

আপনারা নদমের নারী িোমর্র িিমচময় অিিরোন অাংে। এ র্ারম  যারা এখনও অনিির রময়মছ তামদর আরও িােমন 

আনার নেমি আপনামদর দাবয়ত্বও অমনর্। 

এর্বিাংে েতমর্র চযামলঞ্জ নোর্াবিলায় আেরা িরর্াবর র্ে কচাবরমদর নদমে-বিমদমে প্রবেেম র উপর বিমেষ গুরুত্ব 

বদময়বছ। বনমর্মদর দেতা উেয়মন আপনামদর িমি কাতভামি িমচি  ার্মত হমি। বচন্তায় ও র্মে ক নদেমপ্রে ও েহান মুবিযুম্র 

নচতনামর্ িমুেত রাখমত হমি। অবর্কত অবভজ্ঞতা, বনষ্ঠা, এর্ািতার িমি কাচ্চ ব্িহার র্রমত হমি। তমিই িেলতা আিমি, 

প্রোংবেত হমিন এিাং নারীর েয কাদামর্ আরও উমবক তুমল ধরমত পারমিন। 

িাাংলামদে আর্ ির্লমেমি এবভময় যামচ্ছ যার অাংেীদার আপনারা। বনউইয়র্কবভবত্তর্ প্রবতষ্ঠান ব্লুেিামভ কর তথ্য 

অনুযায়ী ২০১৬ িামল িাাংলামদে হমি বিমের ৩য় িমি কাচ্চ প্রবৃব্র নদে। যুিরাষ্ট্রবভবত্তর্ ভমিষ া প্রবতষ্ঠান উইন-গ্যালামপর 

েমত িিমচময় আোিামদর নদে িাাংলামদে। আোমদর ো াবপছু আয় নিমড় দাঁবড়ময়মছ ১ হার্ার ৩১৬ োবর্কন র্লামর। বরর্ামভ ক 

দবে  এবেয়ায় বিতীয় িাাংলামদে। আোমদর ক্রয়েেতা নিমড়মছ। দাবরমদ্রার হার র্মেমছ। আেরা ১২৩ ভাভ পয কন্ত নিতন বৃব্ 

র্মরবছ।  

িাাংলামদে অতযন্ত িেলতার িাম  এেবর্বর্’র লেযোিািমূহ অর্কন র্মরমছ। এখন আেরা এিবর্বর্ িহ  র্মরবছ। 

৫ নর্াটি োনুষ বনম্ন-আময়র স্তর ন মর্ েধ্যে আময়র স্তমর উেীত হময়মছ। িরর্াবর ও নিিরর্াবরভামি নদড় নর্াটি োনুমষর 

চার্বর হময়মছ। িাাংলামদে আর্ বনম্ন েধ্যে আময়র নদে। উেয়মনর নরাল েমর্ল। 

আবে আো র্বর, বিবিএি উইমেন ননটওয়ামর্কর প্রবতটি িদস্য বনমর্মদরমর্ নদে ও র্াবতর র্ল্যাম  আরও বনমিবদত 

র্রমিন। নারী-পুরুষ বনবি কমেমষ নদমের ির্ল নাভবরর্ এর্তাি্ হময় আেরা িাাংলামদেমর্ র্াবতর বপতার স্বমপ্নর নিানার 

িাাংলায় পবর ত র্রি, ইনোআল্লাহ। 

আবে বিবিএি উইমেন ননটওয়ামর্কর প্রবতটি িদমস্যর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এিাং এ িাংভঠমনর উত্তমরাত্তর িমৃব্ র্ােনা 

র্রবছ। িিাইমর্ আিারও ধন্যিাদ র্াবনময় আবে আোর িিব্ এখামনই নেষ র্রবছ। 

নখাদা হামের্। 

র্য় িাাংলা, র্য় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলামদে বচরর্ীিী নহার্। 

... 


