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শবসশেল্লাশহর রাহোশনর রাশহে  

 

এশিয়ান ইউশনভাশস িটি ফর উইমেন এর চযামেলর শিশর শেয়ার,  

সহক্েীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

শবশ্বশবদ্যালময়র শিক্ষক্ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ  

সুশধেন্ডলী।  

 

আসসালামু আলাইকুে এবং শুভ সক্াল।  

 

এশিয়ান ইউশনভাশস িটি ফর উইমেন এর নতুন ক্যাম্পামসর শভশিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠামন উপশস্থত সবাইমক্ আোর আন্তশরক্ 

শুমভচ্ছা জানাশচ্ছ।  

বাংলামদিসহ শবমশ্বর এ অঞ্চমল নারী শিক্ষা এবং নারীর ক্ষেতায়মন এই শবশ্বশবদ্যালয় ইমতােমেই এক্টি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 

স্থাপন ক্মরমে। শবশ্বশবদ্যালময়র এই নতুন ক্যাম্পাস শনে িাণ সম্পন্ন হমল এখানক্ার শলখাপড়ার পশরমবি আরও উন্নত হমব।   

শবমশ্বর অন্যান্য প্রামন্তর তুলনায় এশিয়ার নারী সোজ এখনও অমনক্টা শপশেময়। নারীর প্রশত অবমহলা ও ববষম্য, নারী 

শিক্ষার অভাব এবং উন্নয়ন ক্ে িক্ামন্ড নারীর অংিগ্রহমণর সুম ামগর অভাব এশিয়া অঞ্চমলর সাধারণ ববশিষ্টয। অশিক্ষা, কুশিক্ষা 

এবং ধে িান্ধতা এ অঞ্চমলর নারী সোজমক্ এখনও দাসমের শৃঙ্খমল বন্দী ক্মর শরমখমে।  

আজ শর্থমক্ শসায়া 'ি বেমরর শবশি পূমব ি েহীয়সী নারী শবগে শরামক্য়া এ অঞ্চমল নারী শিক্ষার আমলাক্বশতিক্া 

জ্বাশলময়শেমলন। তাঁর প্রদশি িত পর্থ ধমর আেরা অমনক্ দূর এশগময় শগশে। শক্ন্তু ক্াশিত লমক্ষয শপাঁেমত আোমদর এখনও অমনক্ 

পর্থ পাশড় শদমত হমব।  

আশে েমন ক্শর  র্থা র্থ শিক্ষা এবং জ্ঞান আহরমণর সুম ামগর অভাব, নারী প্রগশত এবং উন্নয়মনর পমর্থ সবমচময় বড় 

বাধা। প্রকৃত শিক্ষাই পামর নারীমক্ এই বন্দীদিা শর্থমক্ মুশি শদমত।  

সুশধবৃন্দ,  

বাংলামদি োড়াও এশিয়ার ১১টি শদমির শিক্ষার্থীরা এ শবশ্বশবদ্যালময় পড়ামিানা ক্রমে। ধনী-দশরমের শবড়াজাল শভদ 

ক্মর সব ধে ি, বণ ি, শগামের শিক্ষার্থীরা এ শবশ্বশবদ্যালয় ক্যাম্পামস বেেীর বন্ধমন আবদ্ধ হময়মে। এশিয়ান ইউশনভাশস িটি ফর উইমেন 

এর ক্যাম্পাস শ ন শগাটা এশিয়া েহামদমির এক্টি ক্ষুে প্রশতচ্ছশব।  

এখানক্ার প্রশতটি োেী আোমদর এক্ এক্জন আিার প্রদীপ। এখানক্ার শিক্ষার্থীরা োশি-ক্ালচারাল পশরমবমি 

শিক্ষালাভ ক্মর এমক্ক্ জন শবশ্ব নাগশরক্ শহমসমব গমড় উঠমব। প্রমতযমক্ই পরস্পমরর শদমির দূত শহমসমব এ অঞ্চমলর শদিগুমলার 

েমে সম্প্রীশত ও শ াগাম ামগর বন্ধনমক্ আরও সুদৃঢ় ক্রমত সহায়তা ক্রমব। শনজ শনজ শদমির সাশব িক্ উন্নয়মন, শবমিষ ক্মর নারীর 



ক্ষেতায়মন, শজারামলা ভূশেক্া রাখমব। পািাপাশি সশিশলত প্রমচষ্টার োেমে আোমদর শবদ্যোন সেস্যাগুমলামক্ সফলভামব 

শোক্াশবলা ক্রমত ভূশেক্া রাখমব।  

নারীর প্রশত ববষম্য অবসামন বাংলামদি  মর্থষ্ট অগ্রগশত সাধন ক্মরমে। আোমদর অসাম্প্রদাশয়ক্ সোজ সবসেয়ই নারী ও 

পুরুমষর েমে ববষম্যমক্ অস্বীক্ার ক্মরমে। শসটা ধেীয় অনুিাসমনর শদাহাই শদময়ই শহাক্ বা সারবিাহীন সংস্কৃশতর শবড়াজামলই 

শহাক্।  

সব িক্ামলর সব িমেষ্ঠ বাঙাশল, জাশতর জনক্ বঙ্গবন্ধু শিখ মুশজবুর রহোন শসানার বাংলা প্রশতষ্ঠার শ  স্বপ্ন শদমখশেমলন, 

সোমজর অমধ িক্ জনমগাষ্ঠী নারীমক্ বাদ শদময় তা বাস্তবায়ন ক্রা সম্ভব নয়।  

ববষমম্যর শবরুমদ্ধ লড়াই ক্রমত এবং ববষম্য দূর ক্রমত শিক্ষাই সমব িাৎকৃষ্ট উপক্রণ। শেময়মদর শিশক্ষত ক্মর শতালার 

োেমে নারীর শবরুমদ্ধ এক্শদমক্ ববষম্য শ েন দূর ক্রা  ায়, শতেশন ভশবষ্যৎ উন্নয়মনর শসাপানও বতশর হয়।  

বঙ্গবন্ধু এ সতযটি উপলশি ক্মরই আোমদর সংশবধামন নারী অশধক্ার সংক্রান্ত শবমিষ অনুমচ্ছদ অন্তভূ িি ক্মরন।  

আোমদর সংশবধামনর ২৭ অনুমচ্ছমদ রময়মে: সক্ল নাগশরক্ আইমনর দৃশষ্টমত সোন এবং আইমনর সোন আেয়লামভর 

অশধক্ারী।  ২৮ (১) অনুমচ্ছমদ রময়মে: শক্বল ধে ি, শগাষ্ঠী, বণ ি, নারী-পুরুষমভমদ বা জন্মস্থামনর ক্ারমণ শক্ান নাগশরমক্র প্রশত রাষ্ট্র 

ববষম্য প্রদি িন ক্রমব না। ২৮(২) অনুমচ্ছমদ রময়মে: রাষ্ট্র ও গণজীবমনর সব িস্তমর নারী পুরুষ সোন অশধক্ার লাভ ক্রমব।  

নারীরা শপশেময় পড়া সোজমক্ এশগময় শনমত সবমচময় ক্া িক্র ভূশেক্া পালন ক্রমত পামর। প্রবাদ আমে: ‘‘ খন তুশে 

এক্জন পুরুষমক্ শিশক্ষত ক্র, তুশে এক্জন ব্যশিমক্ শিশক্ষত ক্রে, শক্ন্তু  খন তুশে এক্জন নারীমক্ শিশক্ষত ক্র, তখন শগাটা 

পশরবারমক্ শিশক্ষত ক্মর তুলে''।  

নারী শিক্ষা শবস্তামর আেরা দ্বাদি শেণী প িন্ত শেময়মদর শিক্ষা অববতশনক্ ক্মরশে। পািাপাশি প্রার্থশেক্ ও োেশেক্ 

প িাময় োেীমদর উপবৃশি শদওয়া হমচ্ছ। শিশগ্র প িায় প িন্ত শিক্ষা অববতশনক্ ক্রার পশরক্্পননা আোমদর রময়মে।  

সাশব িক্ভামব আেরা শিক্ষা খাতমক্ সমব িাচ্চ গুরুে শদময়শে। জাতীয় বামজমট শিক্ষা খামত বরাদ্দ সবমচময় শবশি। গুণগত 

োনসম্পন্ন শিক্ষা শনশিত ক্রার জন্য সবার েতােমতর শভশিমত আেরা এক্টি জাতীয় শিক্ষা নীশত প্রণয়ন ক্মরশে। ২০১৪ সামলর 

েমে আেরা শদি শর্থমক্ শনরক্ষরতা সম্পূণ িভামব দূর ক্রমত ক্াজ ক্মর  াশচ্ছ।  

আেরা প্রশতটি শজলায় এক্টি ক্মর শবশ্বশবদ্যালয় প্রশতষ্ঠার উমদ্যাগ শনময়শে। গত শেয়ামদ সারামদমি আেরা ১২টি শবজ্ঞান 

ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয় প্রশতষ্ঠা ক্মরশেলাে।  

নারীর ক্ষেতায়মন আোমদর সরক্ার সম্ভাব্য সবশক্ছু ক্রমে। নারী প্রশত ববষম্য দূর ক্রমত এবং নারীমক্ উন্নয়ন 

ক্ে িক্ামন্ডর মূল ধারায় শনময় আসমত আেরা  ইমতােমে জাতীয় নারী নীশত শ াষণা ক্মরশে।  

পশবে ইসলাে নারী-পুরুমষর ববষম্যমক্ স্বীক্ার ক্মর না। তবুও এক্ শেণীর ধে ি-ব্যবসায়ীরা শ াশষত নারী নীশতর ভুল 

ব্যাখ্যা শদময় সাধারণ োনুষমক্ শবভ্রান্ত ক্রার শচষ্টা ক্রমে।  

আশে শবশ্বাস ক্শর, এ শদমির নারী সোজসহ সমচতন সক্ল নাগশরক্ তামদর এই অপতৎপরতা রুমখ শদমব।  

আেরা নারীর ক্ষেতায়ন এবং তাঁমদর অশধক্ার প্রশতষ্ঠার শবষময় শবশভন্ন পদমক্ষপ শনশচ্ছ। সরক্াশর দপ্তমর ক্ে িরত নারীমদর 

জন্য আেরা োতৃক্ালীন ছুটি ৬ োস ক্মরশে। োতৃমৃতুয হার হ্রামস সাফল্য অজিমনর জন্য জাশতসং  আোমদর এেশিশজ পুরস্কামর 

ভূশষত ক্মরমে। প্রার্থশেক্ শিক্ষায় নারী-পুরুষ সেতা আনয়মন সাফমল্যর জন্যও জাশতসং  আোমদর স্বীকৃশত শদময়মে।  

নারীর সুস্বাস্থয, ক্ষেতায়ন এবং উন্নয়মনর জন্য উপযুি পশরমবি সৃশষ্টর জন্য  া শক্ছু ক্রা প্রময়াজন আেরা তা ক্রব। 

আেরা গ্রাোঞ্চমলর প্রশত ৬ হাজার োনুমষর জন্য এক্টি ক্মর ক্মুযশনটি শিশনক্ স্থাপমনর উমদ্যাগ শনময়শে। এ সব শিশনমক্ মূলতঃ 

নারী ও শিশুরা শচশক্ৎসা শসবা পামচ্ছন।  

আশে েমন ক্শর নারীর ক্ষেতায়মনর জন্য নারীর রাজবনশতক্-অর্থ িবনশতক্ ক্ষেতায়ন জরুশর। নারীমক্ সােশষ্টক্ অর্থ িনীশতর 

মূল ধারায় সম্পৃি ক্রার লমক্ষয আোমদর দাশরেয শবমোচন শক্ৌিলপমে নারীর ক্ষেতায়ন শবষয়মক্ অন্তভু িি ক্রা হময়মে। নারীর 

প্রশত সক্ল প্রক্ার ববষম্য শবমলাপ সনদসহ নারী উন্নয়ন সংক্রােত্ম অন্যান্য আন্তজিাশতক্ দশলল ও সনমদ আেরা অনুসের্থ িন 

জাশনময়শে।  



এ প্রসমঙ্গ আশে উমল্লখ ক্রমত চাই, বাংলামদমির ইশতহামস এবারই েন্ত্রী পশরষমদ প্রধানেন্ত্রীর পািাপাশি ৫জন নারী 

সদস্য রময়মেন। তাঁরা কৃশষ, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, নারী ও শিশু শবষয়ক্ এবং েে েন্ত্রণালময়র েত গুরুেপূণ ি েন্ত্রণালময়র দাশয়ে পালন 

ক্রমেন।  

সংসমদর উপমনতা এবং শবমরাধী দলীয় শনতা উভয়ই নারী। রময়মেন এক্জন নারী হুইপ। বতিোন সংসমদ ৪৫ টি 

সংরশক্ষত নারী আসমনর বাইমরও ১৯ জন শনব িাশচত নারী সদস্য রময়মেন। আোমদর স্থানীয় সরক্ামরর সব িশনম্ন স্তর ইউশনয়ন 

পশরষদ শর্থমক্ শুরু ক্মর শসটি ক্মপ িামরিন প িন্ত সক্ল প িাময় নারীমদর িতক্রা ৩০ ভাগ প্রশতশনশধে শনশিত ক্রা হময়মে।  

পুশলি, শসনাবাশহনীসহ সরক্াশর চাকুশরমত নারীমদর জন্য শক্াটা ব্যবস্থা চালু রময়মে। শদমির সমব িাচ্চ আদালত সুশপ্রে 

শক্ামট ির আশপল শবভামগ প্রর্থেবামরর েত এক্জন নারী শবচারক্ অশধশষ্ঠত হময়মেন। বাংলামদমির শেময়রা আজ জাশতসং  িাশন্ত 

শেিমন দূরমদমি ক্াজ ক্রমে।  

সুশধবৃন্দ,  

আশে আপনামদর আশ্বস্ত ক্রমত চাই, এশিয়ান ইউশনভাশস িটি ফর উইমেন-শক্ এ অঞ্চমলর এক্টি গশব িত শবদ্যাপীঠ শহমসমব 

প্রশতশষ্ঠত ক্রমত এর উন্নয়মন আোর সরক্ার সব ধরমনর সহম াশগতা শদমব।  

এ শবশ্বশবদ্যালময়র ক্যাম্পামসর জন্য ইমতােমেই আেরা ২৭ এক্র জশে অশধগ্রহমণর সবরক্ে ব্যবস্থা শনময়শে। 

শবশ্বশবদ্যালময়র েে শদময় শ  রাসত্মাটি শগমে, শসটি শবশ্বশবদ্যালময়র ক্ামে হস্তান্তর ক্রা হময়মে। ভশবষ্যমত প্রময়াজনীয় শ  শক্ান 

সহম াশগতা শদমত আেরা ক্াপ িণ্য ক্রব না।  

আশে শজমন অতযেত্ম আনশন্দত শ  শবশ্ব ব্যাংক্ এ শবশ্বশবদ্যালয়মক্ সাশব িক্ সহায়তা শদওয়ার ব্যাপামর ইশতবাচক্ সাড়া 

শদময়মে। আশে আরও আনশন্দত শ  শবশ্ব ব্যাংমক্র ব্যবস্থাপনা পশরচালক্ শেস নশজও শক্ানমজা-ইময়লা এ অনুষ্ঠামন উপশস্থত শর্থমক্ 

তাঁর সের্থ িন ব্যি ক্মরমেন। আেরা শবশ্ব ব্যাংমক্র এ সের্থ িনমক্ আন্তশরক্ভামব স্বাগত জানাশচ্ছ।  

শবশ্ব ব্যাংমক্র এ উমদ্যামগর োেমে অর্থবা অন্য শ  শক্ানভামব এশিয়ান ইউশনভাশস িটি ফর উইমেন-শক্ সহায়তা প্রদামনর 

জন্য এ অঞ্চমলর সক্ল রাষ্ট্রপ্রধানসহ অন্যান্য বন্ধুপ্রতীে শদমির রাষ্ট্রপ্রধানমদর প্রশত আশে অনুমরাধ জানাশচ্ছ।  

আেরা শ  সুন্দর ভশবষ্যমতর স্বপ্ন শদশখ, এই শবশ্বশবদ্যালয় তারই প্রশতচ্ছশব। এ অঞ্চমলর তর্থা শবশ্ব আজ শ সব সেস্যার 

মুমখামুশখ শসগুমলা শোক্াশবলার জন্য আেরা শ  অমনক্ শক্ছুই ক্রমত পাশর, এ শবশ্বশবদ্যালয় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নারীমদর জন্য 

আোমদর আরও সুম াগ বতশর ক্রমত হমব।  

এ শবশ্বশবদ্যালময় অেয়নরত আোমদর নতুন নারী প্রজন্ম সুশিক্ষায় শিশক্ষত হময় অন্ধক্ার শবদূশরত ক্মর আমলার পর্থ 

শদখাক্- এটাই আোর ঐক্াশন্তক্ ক্ােনা।  

সেমবত অশতশর্থবৃন্দমক্ আবারও আন্তশরক্ শুমভচ্ছা জাশনময় আশে আোর বিব্য শিষ ক্রশে।  

    

শখাদা হামফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলামদি শচরজীবী শহাক্।  

......  


