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সেিসমল্লোসহ   োহমোসন   োসহম  

িম্মোসনি িভোপসি,  

িহেমীবৃন্দ,  

উপসিি সুসধবৃন্দ,  

আিিোলোমু আলোইকুম।  

নো ী জোগ কণ  অগ্রদূি বেগম ব োকেয়ো সদেি ২০১০ এ  আজকে  এই অনুষ্ঠোকন আসম উপসিি িেোইকে আন্তস ে 

শুকভচ্ছো জোনোসচ্ছ।  

সেজকয়  মোি সিকিম্বক  আসম স্ম ণ ে সি িে বেোকল  িে বকেষ্ঠ েোঙোসল, জোসি  সপিো েঙ্গেন্ধু বেখ মুসজবু   হমোনকে। 

যাঁ  েসলষ্ঠ বনতৃকে েোঙোসল জোসি প োধীনিো  শৃঙ্খল বভকঙ্গ স্বোধীনিো  লোল সূয বকে সিসনকয় একনসিল। স্ম ণ ে সি জোিীয় চো  

বনিোকে। আসম ৩০ লোখ েহীদকে স্ম ণ ে সি। যাঁকদ   কে  সেসনমকয় আজ আম ো আমোকদ  সপ্রয় মোতৃভূসম  স্বোধীনিো বপকয়সি।  

সিকিম্ব  মোি েোঙ্গোসল জোসি  েোকি সেজকয়  মোি। এই সিকিম্ব  মোকিই ১৮৮০ িোকল  ংপু  বজলো  পোয় োেন্দ গ্রোকম 

জন্মগ্রহণ েক ন নো ীমুসে  অগ্রদূি বেগম ব োকেয়ো।  

এখন বেকে এে ে' েিক  ও বেসে আকগ যখন এ বদকে  নো ীিমোজ অসেক্ষো ও নোনো কুিংস্কোক   অন্ধেোক  সনমসিি 

সিল, িখন এই মসহয়িী নো ী সেক্ষো  আকলোেেসিবেো সনকয় নো ীকদ  বদসখকয়সিকলন আকলো  পে।  

 ক্ষণেীল িমোকজ  প্রসিকূলিোকে সিসন বমোেোসেলো েক সিকলন দৃঢ় আত্মপ্রিযকয়  িকঙ্গ। িখন মুিলমোন বমকয়কদ  স্কুকল 

যোওয়ো  বেোন অনুমসি সিল নো। জ্ঞোনসপপোসু বেগম ব োকেয়ো েোসি  িেকল  অকগোচক  গভী   োকি বমোমেোসি জ্বোসলকয় েি 

ভোইকয়  েোকি বলখোপিো সেখকিন।  

িাঁ  বলখো পদ্ম োগ, অেক োধেোসিনী, মসিচু  গ্রন্থগুকলো এখনও আমোকদ  আকলোসিি েক । সিসন সনকজ  জীেকন  

েোস্তেিোয় পস েো , িমোজ এেং  োষ্ট্রীয় জীেকন নো ী  প্রসি বয বেষম্যমূলে আচ ণ বদকখকিন , িো িাঁ  বলখনী  মোধ্যকম প্রেোে 

েক কিন। সিসন সলকখকিন :  

‘‘বিোমোকদ  েন্যোগুসলকে সেক্ষো সদয়ো িোসিয়ো দোও, সনকজ োই সনকজকদ  অকে  িংিোন েরুে।''  

নো ীকদ  সেসক্ষি ও িকচিন েক  গকি বিোলো  জন্য সিসন েোসি েোসি ঘুক কিন। িাঁ  এই সন ন্ত  প্রয়োকি  ফিল সিল 

‘িোখোওয়োি বমকমোস য়োল েোসলেো সেদ্যোলয়'। শুধুমোত্র সেসক্ষি েক  বিোলো নয়, অসধেো  প্রসিষ্ঠোয় নো ীকদ কে বয স্বোেলম্বী হকি 

হকে বি েেোও িাঁ  বলখনীকি স্পষ্ট।  

নো ী সনয বোিন প্রসিক োকধ  েেো েলকি সগকয় সিসন েকলসিকলন, ‘‘যখনই বেোন ভগ্নী মস্তে উকতোলকন  বচষ্টো েস য়োকিন, 

িখনই ধকম ব  বদোহোই েো েোকে  েচনরূপ অেোঘোকি িোহো  মস্তে চূণ ব হইয়োকি।'' দুভবোগ্যেেিঃ বি অেিো বেকে আম ো এখনও 

িম্পূণ ব বেস কয় আিকি পোস সন। এ  অেিোন হওয়ো অিযন্ত জরুস ।  

িম্মোসনি সুসধবৃন্দ,  

            আমোকদ  সনে বোচনী ইেকিহোক  নো ী ও সেশুকদ  উেয়কন আম ো সুসনসদ বষ্ট অঙ্গীেো  েক সি। বি অঙ্গীেো  েোস্তেোয়কন 

আম ো েোজ েক  যোসচ্ছ। মসহলো ও সেশু সেষয়ে মন্ত্রণোলয়িহ িংসিষ্ট মন্ত্রণোলয়গুকলো নো ী  সেক্ষো, স্বোিয, সন োপতো, বজন্ডো  

িমিো সনসিি ে কি এেং নো ী  প্রসি িসহংিিো প্রসিক োকধ প্রকয়োজনীয় পদকক্ষপ গ্রহণ েক কি।  

            এেটি জোসি  িোসে বে মুসে  অন্যিম েিব বিই বদকে  নো ী িমোকজ  অগ্রগসি। নো ী-পুরুকষ  িমোন অংেগ্রহণ িোিো 

বেেিই উেয়ন িম্ভে নয়।  



দীঘ ব িময় ধক  এমন ধো ণো প্রচসলি সিল বয িমোকজ  এেটি অংে অে বোৎ পুরুষ উপকৃি হকল নো ীও িো  সুফলকভোগী 

হকে। উেয়কন প্রিযক্ষ েম বেোকন্ড অংেগ্রহণেো ী সহকিকে নো বদকখ নো ীকে পক োক্ষ উপেো কভোগী সহকিকে বদখো হি।  

            এ অঞ্চকল ঔপসনকেসেে েোিন সেক োধী ও জোিীয় স্বোধীনিো  িংগ্রোম, এনোয়েিন্ত্র সেক োধী আকন্দোলন এেং মহোন 

মুসেযুদ্ধিহ িেল গণিোসন্ত্রে িংগ্রোকম নো ীগণ িসিয়ভোকে অংেগ্রহণ েক কিন।  

            আমোকদ  মহোন মুসেযুকদ্ধ েোংলোকদকে  নো ীকদ  েহুমোসত্রে অেদোন স্বীকৃি। মুসেযুকদ্ধ অে হোকি যুদ্ধ েক কিন িো োমন 

সেসে, েোেন সেসে, গুরুদোিীিহ আ ও অকনে েী  নো ী মুসেকযোদ্ধো।  

এেটি স্বোধীন, িোে বকভৌম বদে উপহো  বদওয়ো  পোেোপোসে জোসি  জনে েঙ্গেন্ধু বেখ মুসজবু   হমোন আমোকদ  এেটি 

অনন্য িোধো ণ িংসেধোন উপহো  বদন। হোজো  েহীকদ   কে  সেসনমকয় এ িংসেধোন বেেল  োজননসিে ও অে বননসিে মুসে  

েেোই েকলসন। একি নো ী-পুরুকষ  িমিো ও িোম্য প্রসিষ্ঠো  দৃঢ় অঙ্গীেো  ে ো হকয়কি। ১৯৭২ িোকল জোিীয় িংিকদ িে বপ্রেম 

জোসি  সপিো েঙ্গেন্ধু বেখ মুসজবু   হমোন নো ীকদ  জন্য ১৫টি আিন ১০ েিক   জন্য িং সক্ষি েক ন।  

            নো ী   োজননসিে ক্ষমিোয়ন অিযন্ত জরুস । বেননো এ  মোধ্যকম নো ী  িোমোসজে ময বোদো বৃসদ্ধ ও অে বননসিে েম বেোকন্ড 

িো  অেদোন সনসিি ে ো যোয়। আওয়োমী লীগ ি েো ই প্রেম িোনীয় ি েো  ব্যেিোয় নো ীকদ  ি োিস  সনে বোচকন  ব্যেিো েক । 

ইউসনয়ন পস ষদ ও উপকজলো পস ষকদ ি োিস  বভোকে সনে বোসচি হওয়ো  মোধ্যকম িোনীয় ি েো  প্রসিষ্ঠোকন জনগকণ  বিেোয় 

নো ীকদ  সনকয়োসজি হওয়ো  সুকযোগ সনসিি হকয়কি।  

            আজ েহু যুগ পক  একি আম ো বেগম ব োকেয়ো  ব কখ যোওয়ো পে ধক  হাঁেসি। নো ী ো আজ আ  অেক োধেোসিনী নয়। 

নো ী   োজননসিে ক্ষমিোয়কন আজ সৃসষ্ট হকয়কি এে যুগোন্তেো ী দৃষ্টোন্ত। ব্যেিো-েোসণজয, প্রেোিন, সেসভে  োষ্ট্রীয় ও ব্যসেগি 

প্রসিষ্ঠোন পস চোলনো  পোেোপোসে িোসহিয, গকেষণো, িোংস্কৃসিে েম বেোন্ড, গণমোধ্যমিহ িে বকক্ষকত্র নো ী িমোজ আজ অগ্রণী ও িসিয় 

ভূসমেো পোলন ে কি। পুসলে, বিনোেোসহনী, সেমোন েোসহনী, বনৌ-েোসহনী, সুপ্রীম বেোে বিহ িমোজ ও  োষ্ট্রীয় জীেকন  িে বত্র নো ী  ি ে 

উপসিসি দৃশ্যমোন।  

েোংলোকদকে এখন ি েো  প্রধোন, িংিকদ  উপকনিো ও সেক োধী দকল  বনিো নো ী। বদকে  ইসিহোকি এই প্রেম স্ব োষ্ট্র ও 

প  োষ্ট্র মন্ত্রণোলকয়  মি গুরুেপূণ ব মন্ত্রণোলকয় নো ীকদ  দোসয়ে প্রদোন ে ো হকয়কি। জোিীয় িংিকদ ১৯ জন নো ী ি োিস  বভোকে 

সনে বোসচি হকয়কিন। বেগম ব োকেয়ো পে নো বদখোকল আজ হয়ি এেো িম্ভে হি নো।  

            েমেসেকি নো ীকদ  অংেগ্রহণ উকল্লখকযোগ্য হোক  বেকিকি। আমোকদ  বেকদসেে মুদ্রো আকয়  প্রধোন খোি বিস  বপোেোে 

সেকে ৮৫ ভোগই নো ী েসমে।  

সেক্ষো  বক্ষকত্র বমকয়কদ  উকল্লখকযোগ্য অগ্রগসি অসজবি হকয়কি। প্রোেসমে সেক্ষো  বক্ষকত্র বমকয়কদ  স্কুকল ভসিব  হো  

বেকিকি। আম ো দ্বোদে বেণী পয বন্ত নো ী সেক্ষো অনেিসনে েক সি এেং অসচক ই িো সিসগ্র পয বন্ত িম্প্রিো ণ ে ো হকে। সেশু ও 

মোতৃমৃত্যয  হো  হ্রোি, সেক্ষো, স্বোিযকিেো খোকি উকল্লখকযোগ্য অগ্রগসি  জন্য েোংলোকদে এ েি  জোসিিংঘ এমসিসজ অযোওয়োি ব অজবন 

েক কি। এ অজবন বগোেো বদেেোিী । আম ো চোই ২০২১ িোকল  মকধ্য মোতৃমৃত্যয  হো  েিবমোকন ৩ দেসমে আে বেকে ১ দেসমে 

পাঁচ েিোংকে েসমকয় আনকি।  

সুসধবৃন্দ,  

            নো ী  ক্ষমিোয়ন ও িম-অসধেো  প্রসিষ্ঠো  লকক্ষয আম ো যেোযে গুরুেোক োপ েক সি। সেগি আওয়োমী লীগ ি েোক   

আমকল প্রণীি ‘নো ী উেয়ন নীসি' আম ো পুন োয় চোলু  ব্যেিো সনকয়সি। মসহলোকদ  প্রসি বেষম্যমূলে বযিে আইন এখনও চোলু 

আকি বিগুকলো আম ো েোসিল ে ে।  

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

একে অপক   পস পূ ে। জোিীয় েসে েোজী নজরুকল  ভোষোয়; ‘‘এ সেকে  যো সেছু মহোন, সচ  েল্যোণে , অকধ বে িো  আসনয়োকি 

নো ী, অকধ বে িো  ন ।''  

বেগম ব োকেয়ো সনকজও প্রেকম িাঁ  েি ভোই এেং প েিীকি স্বোমী  উৎিোহ ও িহকযোসগিোয় িাঁ  েম বেোন্ড চোসলকয় 

বযকি বপক সিকলন।  



            নো ীকে স্বোেলম্বী েক  গকি ত্যলকি হকল পস েোক   পুরুষ িদস্যকদ  ভূসমেো ও দোসয়ে িেকচকয় বেসে। আসম পুরুষকদ  এ 

ব্যোপোক  এসগকয় আিো  আহেোন জোনোসচ্ছ।  

            আম ো পসত্রেো খুলকল প্রোয়েঃই বদসখ নো ী সনয বোিকন  খে । স্কুল-েকলজগোমী বমকয় ো ইভটিসজং-এ  সেেো  হকচ্ছ। 

আপনো ো েোকে সনয বোিন ে কিন? বয নো ী সনয বোসিি হকচ্ছ বি েো ও  মো, েো ও বেোন, েো ও িহধসম বনী। নো ী সনয বোিন েন্ধ 

ে কি হকল পুরুষকদ  মকধ্য এই বেোধ জোসগকয় ত্যলকি হকে।  

ইভটিসজং েকন্ধ আম ো েকঠো  ব্যেিো সনকয়সি। ভ্রোম্যমোন আদোলি গঠন ে ো হকয়কি। আসম িকচিনিো বৃসদ্ধ  ব্যোপোক  

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

গণমোধ্যমগুকলোকেও েোিসি দোসয়েকেোধ সনকয় নো ী সনয বোিন সেক োধী জনিকচিনিো গকি বিোলো  জন্য আহেোন জোনোসচ্ছ।  

িম্মোসনি সুসধবৃন্দ,  

            জোসি  সপিো েঙ্গেন্ধু বেখ মুসজবু   হমোন বয বিোনো  েোংলো গিো  স্বপ্ন বদকখসিকলন িো েোস্তেোয়কন  জন্য বদকে  ১৫ 

বেোটি মোনুকষ  ৩০ বেোটি হোিকেই েোকজ লোগোকি হকে। আেো  েেো, নো ী  অসধেো , েম বক্ষমিো, বমধো ও িম্ভোেনো িম্পকেব 

িমোকজ  দৃসষ্টভঙ্গী আকস্ত আকস্ত পস েিবন হকচ্ছ।  

            আসম নো ী  প্রসি অন্যোয়, বেষম্য সেকলোকপ, িাঁ  প্রোপ্য অসধেো  সফস কয় সদকি বয িেল নো ী সন লি এেং সনভৃকি েোজ 

েক  যোকচ্ছন িাঁকদ  িেকল  প্রসি েদ্ধো জোনোই। বেগম ব োকেয়ো পদে ২০১০-এ ভূসষি আজকে  দু'জন মসহয়িী নো ীকে আসম 

িাঁকদ  অেদোকন  জন্য অসভনন্দন জোনোই।  

            বেগম ব োকেয়ো  আদে ব এেং েম বময় জীেকন  মহৎ দৃষ্টোন্ত একদকে  নো ী িমোকজ  জন্য এে অনন্ত বপ্র ণো  উৎি হকয় 

েোকুে। িেকল  িসম্মসলি অংেগ্রহকণ নো ী উেয়কন  েম বপ্রকচষ্টোকে আ ও ফলেোন ও অে বেহ েক  ত্যলকি হকে, বেগম ব োকেয়ো 

সদেি ২০১০ উপলকক্ষ এই বহোে আমোকদ  প্রসিজ্ঞো।  

            িেোইকে আেো ও আন্তস ে শুকভচ্ছো ও ধন্যেোদ জোনোসচ্ছ।  

বখোদো  হোকফজ।  

জয় েোংলো, জয় েঙ্গেন্ধু।  

েোংলোকদে সচ জীেী বহোে।  

 


