
নারী অধিকার সংক্রান্ত ৭ম দধিণ এশীয় মন্ত্রী পর্ যায়য়র  

আঞ্চধিক সয়েিন -  উয়বািন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী  

শশখ হাধসনা  

শহায়েি শশরােন, ঢাকা, রধিিার, ১৮ আধিন ১৪১৭, ০৩ অয়টাির ২০১০  

 

ধিসধমল্লাধহর রাহমাধনর রাধহম  

দধিণ এশীয় শদশসমূয়হর সোধনত মন্ত্রীির্ য,  

সাকয সধিিািয়য়র মহাসধিি,  

সহকমীবৃন্দ,  

কূেনীধতকবৃন্দ,  

সুধিমন্ডিী,  

আসসািামু আিাইকুম।                

নারী অধিকার, নারীর অর্ যননধতক ধনরাপত্তা এিং নারীর প্রধত সধহংসতা প্রধতয়রাি ধিষয়ক ৭ম দধিণ এশীয় মন্ত্রী 

পর্ যায়য়র আঞ্চধিক সয়েিয়ন উপধিত সিাইয়ক আমার আন্তধরক শুয়ভচ্ছা। এ সয়েিন আয়য়াজয়নর জন্য মধহিা ও ধশশু ধিষয়ক 

মন্ত্রণািয়, ইউধনয়েমসহ সংধিষ্ট সিাইয়ক জানাধচ্ছ আন্তধরক িন্যিাদ।  

সুধিবৃন্দ,  

আমায়দর এই অঞ্চয়ির আর্ য-সামাধজক ও রাজননধতক িাস্তিতায় নারী অধিকার ইসুুয়ত দধিণ এশীয় অঞ্চয়ির 

শদশগুয়িার সমস্যাগুয়িাও প্রায় অধভন্ন। এর সমািায়ন িাই ঐকুিদ্ধ প্রয়িষ্টা। এ অঞ্চয়ির নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তজযাধতক 

অঙ্গীকারগুয়িা িাস্তিায়য়নর ধদক-ধনয়দ যশনা প্রণয়য়ন এ সয়েিন গুরুত্বপূণ য ভূধমকা রাখয়ি িয়ি আধম আশা কধর।  

জাতীয় জীিয়নর সকিস্তয়র নারীর প্রধত সি িরয়নর বিষম্য দূরীকরণ এিং নারীর িমতায়য়নর মাধ্যয়ম রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন 

ধনধিত করা আমায়দর সরকায়রর উন্নয়ন নীধতরই অংশ।    

স্বািীনতা পরিতী সময়য় সি যকায়ির সি যয়েষ্ঠ িাঙাধি, জাধতর জনক িঙ্গিন্ধু শশখ মুধজবুর রহমান নারীর প্রধত বিষম্য ও 

সধহংসতা দূর কয়র তাঁয়দরয়ক অর্ যননধতক কার্ যক্রয়মর মূি িারায় সম্পৃক্ত করার উয়যার্ গ্রহণ কয়রধিয়িন।  

িঙ্গিন্ধুর সরকার নারীর িমতায়য়নর িয়িু ধিধভন্ন প্রাধতষ্ঠাধনক উয়যার্ গ্রহণ ও নীধতমািা প্রণয়ন কয়রধিয়িন। তাঁর 

শনতৃয়ত্ব প্রণীত িাংিায়দয়শর সংধিিায়ন রাষ্ট্রীয়, সামাধজক ও পাধরিাধরক জীিয়ন নারীর সমানাধিকার ধনধিত করা হয়য়ধিি।  

শসই িারািাধহকতায় িতযমান সরকার নারীর িমতায়য়নর ধিষয়টিয়ক সাময়ন শরয়খ দাধরদ্র্ু ধিয়মািন, ধশিা, স্বািু এিং 

মানিসম্পদ উন্নয়য়ন অব্যাহতভায়ি কাজ কয়র র্ায়চ্ছ।  

নারীর িমতায়ন ও উন্নয়য়নর িয়িু শিইধজং প্লােেরম ের এুাকশন-এর আয়িায়ক ধশিা, স্বািু, অর্ যনীধত, রাজনীধত, 

মানিসম্পদ উন্নয়নসহ জাতীয় জীিয়নর ধিধভন্ন শিয়ে উয়ল্লখয়র্াগ্য অগ্রর্ধত সাধিত হয়য়য়ি।  

উচ্চ মাধ্যধমক শেণী পর্ যন্ত শময়য়য়দর ধিনা শিতয়ন ধশিার সুয়র্ার্ সৃধষ্ট; প্রার্ধমক, মাধ্যধমক এিং উচ্চ মাধ্যধমক পর্ যায়য় 

কন্যাধশশুয়দর জন্য বৃধত্ত প্রদান; পাঠ্যপুস্ত্ত্তক ক্রয়য়র জন্য আধর্ যক সহয়র্াধর্তা প্রদানসহ নারী ধশিা উন্নয়য়ন সরকার ধিধভন্ন 

কার্ যক্রম িাস্তিায়ন কয়র র্ায়চ্ছ।  

এর েিশ্রুধতয়ত প্রার্ধমক শর্য়ক মাধ্যধমক পর্ যায় পর্ যন্ত কন্যাধশশুয়দর অংশগ্রহয়ণর হার ব্যাপকভায়ি বৃধদ্ধ শপয়য়য়ি। প্রসূধত 

ও নিজাতয়কর স্বািু উন্নয়য়ন আমায়দর সরকায়রর গৃহীত পদয়িয়পর েয়ি মাতৃ ও ধশশু মৃত্যুর হার উয়ল্লখয়র্াগ্যভায়ি হ্রাস 

শপয়য়য়ি। এই সােয়ের স্বীকৃধত ধহয়সয়ি এিির িাংিায়দশ জাধতসংঘ এমধিধজ এওয়াি য িাভ কয়রয়ি।  



নারীর িমতায়য়নর পূি যশতয হয়চ্ছ অর্ যননধতক স্বািীনতা। আমায়দর গৃহীত পদয়িয়পর েয়ি অর্ যননধতক কম যকায়ন্ড নারীয়দর 

অংশগ্রহণ উয়ল্লখয়র্াগ্য হায়র বৃধদ্ধ শপয়য়য়ি। ক্ষুদ্র্ ঋণ এিং ক্ষুদ্র্ ও কুটির ধশল্পসহ ধিধভন্ন আয়িি যক কম যসূধিয়ত নারীর সম্পৃক্ততা 

শিয়েয়ি। ক্ষুদ্র্ ও মাঝাধর ধশল্প প্রধতষ্ঠায় ঋণ  প্রদায়নর শিয়ে আমরা নারীয়দর অগ্রাধিকার ধদধচ্ছ।  

িাংিায়দয়শর বতরী শপাশাকধশল্প খায়তর প্রায় ৩ দশধমক ১ ধমধিয়ন েধময়কর ময়ধ্য শতকরা ৮৫ ভার্ই নারী। 

িাংিায়দয়শর নারীরা আজ ধিয়ির েমিাজায়র অংশগ্রহণ করয়ি। অর্ যননধতকভায়ি স্বািিম্বী হওয়ার েয়ি িাংিায়দয়শর নারীর 

িমতায়ন আজ অয়নকদূর অগ্রসর হয়য়য়ি। তারা এখন পধরিায়র ধসদ্ধান্ত গ্রহয়ণর অংশীদার হয়য়য়ি।  

কম যয়িয়ে নারীর জন্য সহায়ক পধরয়িশ সৃধষ্টর িয়িু সরকার নানামুখী পদয়িপ গ্রহণ কয়রয়ি। সরকাধর-শিসরকাধর 

অধেসগুয়িায়ত শি-শকয়ার শসন্টার িাপন করা হয়চ্ছ এিং মাতৃত্বকািীন ছুটি ৪ মাস শর্য়ক ৬ মায়স বৃধদ্ধর ধসদ্ধান্তটি প্রধেয়ািীন 

রয়য়য়ি।  

সামাধজক ধনরাপত্তা শিষ্টনীর আওতায় নারীয়ক অর্ যননধতকভায়ি িমতায়য়নর মাধ্যয়ম দাধরদ্র্ু ধিয়মািন আমায়দর 

সরকায়রর প্রিান িিু। িিধত অর্ যিিয়র সারায়দয়শ ৯ িাখ ২০হাজার ধিিিা ও স্বামী পধরতুাক্তা মধহিায়দর ময়ধ্য ভাতা প্রদায়নর 

জন্য ৩৩১ শকাটি ২০ িাখ োকা িরাদ্দ শদওয়া হয়য়য়ি। আর্ামীধদয়ন এর আওতা ও অয়র্ যর পধরমাণ আরও িাোয়না হয়ি।  

সুধিমন্ডিী,  

দধিণ এশীয় অঞ্চয়ি নারী ও ধশশু পািার একটি িে সমস্যা। এই সমস্যা সমািায়ন আমায়দর সিাইয়ক একয়র্ায়র্ কাজ 

করয়ত হয়ি।  

এ অঞ্চয়ি নারী ও ধশশুর প্রধত রাজননধতক ধনর্ যাতয়নর দুঃখজনক অধভজ্ঞতা আমায়দর রয়য়য়ি। ২০০১ সায়ি িাংিায়দয়শ 

সািারণ ধনি যািয়নর পর রাজননধতক প্রধতধহংসার ধশকার হয়ত হয়য়ধিি অয়নক নারী ও ধশশুয়ক। শতশত নারী ও ধশশু িষ যয়ণর 

ধশকার হয়য়ধিি। এমনধক, আমায়দর দিয়ক শভাে শদওয়ার অপরায়ি একটি পধরিায়রর শতর মায়সর ধশশুয়ক জিন্ত চুিায় শেয়ি 

শদওয়ার মত অমানধিক ঘেনাও ঘয়েধিি। শসই অন্ধকার সময় আমরা পার হয়য় এয়সধি।  

নারীর রাজননধতক িমতায়য়নর শিয়ে আজ িাংিায়দশ সারাধিয়ির কায়ি একটি উজ্জ্বি উদাহরণ ধহয়সয়ি প্রধতধষ্ঠত 

হয়য়য়ি। ২০০৮ সায়ির জাতীয় ধনি যািয়ন ১৯ জন মধহিা প্রার্ী সরাসধর এিং ৪৫ জন মধহিা সংরধিত আসয়ন সংসদ সদস্য 

ধনি যাধিত হয়য়য়িন। সরকায়রর গুরুত্বপূণ য ৫টি মন্ত্রণািয়য়র দাধয়য়ত্ব রয়য়য়িন নারী মন্ত্রী। সংসদ উপয়নতা ও ধিয়রািীদয়ির শনতাও 

নারী। তৃণমূি পর্ যায়য় সরকায়রর ধসদ্ধান্ত গ্রহণ কার্ যক্রয়ম নারীর অংশগ্রহণ ধনধিত করার িয়িু িানীয় সরকার প্রধতষ্ঠানগুয়িায়ত 

৩০ শতাংশ নারী আসন সংরধিত করা হয়য়য়ি। িতযমায়ন সারায়দয়শ ১৪ হাজার ২২৮ জন মধহিা ইউধনয়ন পধরষদ সদস্য ধহয়সয়ি 

রয়য়য়িন।  

১৯৯৬ শর্য়ক ২০০১ পর্ যন্ত সরকায়র র্াকয়ত আমরা প্রশাসয়নর সয়ি যাচ্চ পর্ যায়য় সধিি পয়দ, হাইয়কায়ে য ধিিারপধত এিং 

সশস্ত্র িাধহনীয়ত সি যপ্রর্ম নারী কম যকতযা ধনয়য়ায়র্র উয়যার্ শনই।  

এিার সরকার র্ঠয়নর পর নারীয়দর আইনী সহায়তা প্রদায়নর জন্য মধহিা ও ধশশু ধিষয়ক মন্ত্রণািয়য় শকন্দ্রীয় নারী ও 

ধশশু ধনর্ যাতন প্রধতয়রাি শসি র্ঠন করা হয়য়য়ি। মধহিা ধিষয়ক অধিদপ্তয়রর সদর কার্ যািয়য় এিং ৬টি ধিভার্ীয় শহয়র নারী 

ধনর্ যাতন প্রধতয়রাি শসি প্রধতষ্ঠা কয়রয়ি। এসি শসয়ির মাধ্যয়ম ধনর্ যাধতত নারীয়দর নানা িরয়নর আইনী সহায়তা (Legal Aid) 

প্রদান করা হয়।  

এিাো মধহিা, ধকয়শারী ও ধশশু শহোজতীয়দর জন্য রয়য়য়ি আেয় শকন্দ্র এিং ধনরাপদ শহোজত। ধিভার্ীয় শহয়র 

শমধিয়কি কয়িজ হাসপাতািগুয়িার One Stop Crisis Centre-এ Violence Against Women শহল্প 

িাইন িাপন করা হয়য়য়ি। ঢাকায় DNA Lab এিং অন্য পাঁিটি ধিভার্ীয় শহয়র অিধিত শমধিকুাি কয়িজ হাসপাতািসমূয়হ 

DNA Screening Centre িাপন করা হয়য়য়ি।  

সুধিমন্ডিী,  

িতযমান সরকার নারীর অধিকার িাস্তিায়য়ন এিং নারী ধনর্ যাতন প্রধতয়রায়ি অতুন্ত আন্তধরক। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীধতয়ক 

আরও যুয়র্াপয়র্ার্ী কয়র নারী অধিকার সংরিয়ণর িয়িু কার্ যক্রম প্রধক্রয়ািীন রয়য়য়ি। নারী ধনর্ যাতন প্রধতয়রায়ি ধিযমান ধিধভন্ন 

আইন সংয়শািনসহ শিশ ধকছু আইন প্রণয়ন করা হয়য়য়ি।  



 নারী ধনর্ যাতন প্রধতয়রািকয়ল্প পাধরিাধরক সধহংসতা (প্রধতয়রাি ও সুরিা) আইন মধন্ত্রসভা নীধতর্তভায়ি অনুয়মাদন 

কয়রয়ি। ১৯৯৮ সায়ি কিয়ম্বায়ত অনুধষ্ঠত ১০ম সাকয শীষ য সয়েিয়নর প্রধতশ্রুধত অনুর্ায়ী সাকয শজন্ডার ইনয়ো-শিইজ (SGIB) 

প্রধতষ্ঠা করা হয়য়য়ি এিং প্রয়য়াজনীয় তথ্য সংগ্রহ  ও সংরিণ করা হয়চ্ছ।   

সোধনত সুধিবৃন্দ,  

নারীর প্রধত সধহংসতা প্রধতয়রাি করয়ত রাষ্ট্রীয়ভায়ি এ অঞ্চয়ির প্রধতটি শদয়শই নীধতমািা ও আইন রয়য়য়ি। তয়ি শস 

আইন ও নীধতমািাগুয়িার সেি িাস্তিায়ন অতুন্ত জরুধর। এজন্য প্রয়য়াজন আমায়দর সকয়ির সধেধিত প্রয়িষ্টা ও সমধিত 

উয়যার্।  

আপনায়দর সিার প্রধত আমার আহিান- আসুন নারীর অধিকার অজযয়নর আয়ন্দািয়ন সিাই ঐকুিদ্ধভায়ি কাজ কয়র এ 

অঞ্চয়ির রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ধিয়শষ কয়র সকি মানুয়ষর ভায়গ্যান্নয়ন ও কোণ সুধনধিত কধর।  

সিাইয়ক আিারও িন্যিাদ জাধনয়য় আধম ৭ম দধিণ এশীয় আঞ্চধিক মন্ত্রী পর্ যায়য়র সয়েিয়নর শুভ উয়বািন শঘাষণা 

করধি এিং এর সাধি যক সােে কামনা করধি।  

শখাদা হায়েজ।  

জয় িাংিা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংিায়দশ ধিরজীিী শহাক।  

--- 


