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আসসালামু আলাইকুম।  

 

আর্ আন্তর্জাতিক নারী তিবস উিযাপননর েিবষ জ। অর্ জননতিক, রার্ননতিক ও সামাতর্ক শেনত্র নারীর অর্জননক 

উিযাতপি করার লনেে আনয়াতর্ি এ অনুষ্ঠানন উপতিি সবাইনক আন্ততরক শুনভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

মার্ জ মহান স্বাধীনিার মাস। শ্রদ্ধার সানর্ স্মরণ করতি সব জকানলর সব জনশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর 

রহমাননক। স্মরণ করতি র্ািীয় র্ার শনিানক। শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ ৩০ লাখ েহীি মুতিনযাদ্ধানক। সহমতম জিা র্ানাতচ্ছ যুদ্ধাহি 

মুতিনযাদ্ধানির প্রতি।  

আতম গভীর শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ েহীি নারী মুতিনযাদ্ধানির প্রতি। স্মরণ করতি ২ লাখ তনয জাতিি মা-শবাননক।  

নারী অতধকার প্রতিষ্ঠার অগ্রদূি শবগম শরানকয়া এবং স্বাধীনিা সংগ্রানম তনভৃনি শর্নক তযতন অসামান্য অবিান শরনখনিন, 

শসই মতহয়সী নারী আমার মা শবগম ফতর্লাতুন শনসা মুতর্বনক আতম শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ।  

আতম স্মরণ করতি শবগম সুতফয়া কামাল, সসয়ি বিরুনেসা, র্াহানারা ইমাম, নুরর্াহান শবগমসহ শিনের তবতেষ্ট 

নারীনিরনক। যাঁরা নারী অতধকার প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবিান শরনখনিন।  

সুতধমন্ডলী,  

আর্ আতম স্মরণ করতি ২০০১ সানলর শভাট কারচুতপর তনব জার্ননর পর আমার শযসব মা-শবাননরা তবএনতপ-র্ামাি 

শর্ানটর সন্ত্রাসীনির হানি তনয জাতিি হনয়তিনলন। িখন এমন শকান তিন তিল না, শযতিন শিনের শকান না শকান অঞ্চল শর্নক আতম 

দুঃসংবাি শপিাম না।  

শস সময় শযভানব নারীনির তনয জািন করা হয়, িা তিল শিনের ইতিহানস এক কলঙ্কময় অধ্যায়। রার্োহীর মতহমা, 

তসরার্গনের পূতণ জমা, শগৌরনিীর শেফাতল ও িার শমনয়, গফরগাঁও এর শবিানা, ফাতহমা, হনুফা, রজুফাসহ হার্ার হার্ার নারী 

তবএনতপ কোডারনির তনম জম তনয জািননর তেকার হয়।  

বানগরহানটর িতব রাণী তবশ্বাসনক তবএনতপ অতফনসর সামনন গণধষ জণ করা হয়। িাত্রিনলর কোডাররা ধষ জণ কনর 

সািেীরার মুতিনযাদ্ধার স্ত্রী মাহফুর্ানক। আতম িাঁনির প্রতি গভীর সহমতম জিা র্ানাই।  



সুতধবৃন্দ,  

নারী অতধকার ও নারী মুতির সংগ্রানমর ইতিহানস ৮ মার্ জ একটি গুরুত্বপূণ জ তিন। ১৯১০ সানলর ৮ই মার্ জ নারী শনত্রী ক্লারা 

শর্টতকন নারীর ময জািা প্রতিষ্ঠার লনেে এই তিবসটি পালননর শর্াষণা তিনয়তিনলন। িীর্ জ ১০০ বির পনর আমানির র্ািীয় র্ীবনন 

নারীর ময জািা কিটুকু প্রতিতষ্ঠি হনয়নি িা আমানির তবনেষনণর সময় এসনি।  

সামাতর্কভানব নারীর অবিান কিটুকু দৃঢ় হনয়নি, অর্ জননতিক কম জকানন্ড শস কিটা স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হনয়নি, আর 

রার্ননতিক তসদ্ধান্ত গ্রহনণ শস কিটা মুতি লাভ কনরনি িার মূল্যায়ন করনি হনব।  

উেি তবনশ্বর সমকে হনি না পারনলও আর্ আমরা বলনি পাতর, আমানির অর্জনও কম নয়। আমানির পাতরবাতরক, 

অর্ জননতিক, সামাতর্ক এবং রাষ্ট্রীয় কম জকানন্ডর সব জত্র আর্ নারীর দৃঢ় পির্ারণা আমরা শিখনি পাই।  

সম্মাতনি সুতধবৃন্দ,  

নারীরা িাঁনির কম জকান্ড ও সামর্থ্জ তিনয় প্রমাণ কনরনিন শয শকান কানর্ িাঁরা পুরুনষর সমকে। বৃটিে তবনরাধী 

আনন্দালন, আমানির ভাষা আনন্দালন, স্বাধীনিার সংগ্রাম, মহান মুতিযুদ্ধ, সস্বরার্ার তবনরাধী আনন্দালনসহ সকল গণিাতন্ত্রক 

সংগ্রানম পুরুনষর পাোপাতে আমরা নারীর সমান অংেগ্রহণ লেে কতর।  

র্ািীয় র্ীবনন নারীর গুরুত্ব তবনবর্না কনরই সব জকানলর সব জনশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমান 

আমানির মহান সংতবধানন নারী-পুরুনষর সমিা তনতিি কনরন। তিতন সংতবধানন নারীর র্ন্য ১৫টি আসন সংরতেি কনরন। 

পরবিী পয জানয় আমরা সংরতেি আসনসংখ্যা তত্রে এবং এবার ৪৫-এ উেীি কনরতি।  

            আমরা তবশ্বাস কতর, নারীর সাতব জক উেয়নন রার্ননতিক েমিায়ন অিেন্ত র্রুতর। আওয়ামী লীগ সরকারই প্রর্ম িানীয় 

সরকার ব্যবিায় নারীনির সরাসতর তনব জার্ননর ব্যবিা কনর। এনি ইউতনয়ন ও উপনর্লা পয জানয় উেয়ন কম জকানন্ড নারীর প্রতিতনতধত্ব 

করার সুনযাগ সৃতষ্ট হনয়নি।  

            তবগি সংসি তনব জার্নন আমরা সনব জাচ্চ সংখ্যক নারী প্রার্ী মননানয়ন তিনয়তিলাম। বিজমান র্ািীয় সংসনি শমাট ৬৪ র্ন 

নারী সিস্য রনয়নিন। বাংলানিনের ইতিহানস এবারই সনব জাচ্চ ৫ র্ন নারী মন্ত্রীপতরষনি িান শপনয়নিন।  

            আমরা ১৯৯৭ সানল শিনে প্রর্ম নারী নীতি প্রণয়ন কতর। এটিনক এখন যুনগাপনযাগী করার কার্ র্লনি।  

আমানির সমনয়ই সরকাতর র্াকুতরর উচ্চপয জানয় নারী কম জকিজানির সংখ্যা বৃতদ্ধ করা হয়। ১৯৯৬ সানল আওয়ামী লীগ 

সরকার পতরর্ালনার িাতয়ত্ব তননয় সব জপ্রর্ম শসনাবাতহনীনি নারী সিস্য অন্তর্ভ জতির ব্যবিা শনয়। আমানির সময়ই প্রর্ম সুতপ্রম 

শকানট জর নারী তবর্ারক তননয়াগ শিওয়া হয়। এবার আতপল তবভানগ নারী তবর্ারক তননয়াগ শপনয়নিন।  

আমানির রপ্তাতন বাতণনর্ের সবনর্নয় বড় খাি সিতর শপাোক খানির ৮৫ ভাগ শ্রতমকই নারী।   

আতম মনন কতর অর্ জননতিক মুতি অর্জনই নারীর অতধকার আিানয়র অন্যিম হাতিয়ার। এর্ন্য আমরা নারীনিরনক িে 

র্নেতি তহনসনব গনড় শিালার উনযাগ তননয়তি। আত্ম-কম জসংিাননর লনেে শর্লা ও উপনর্লা পয জানয় তবতভে বৃতিমূলক ও 

কাতরগতর প্রতেেণ শিওয়া হনচ্ছ।  

তনরাপিা শবষ্টতনর আওিায় তবধবা, স্বামী পতরিোিা ও দুঃি মতহলানির ভািা শিওয়া হনচ্ছ। মাতৃত্বকালীন ভািা, 

তভতর্তডসহ তবতভে কম জসূতর্ বাস্তবায়ন করা হনচ্ছ।  

তবগি দই বিনর প্রায় ২ লাখ ২১ হার্ার শবকার যুবক ও যুব মতহলানক র্াকতর শিওয়া হনয়নি। ন্যােন্যাল সাতভ জস 

কম জসূতর্র প্রর্ম পয জানয় তিনটি শর্লায় ৩৫ হার্ার ৮৫২ নারী-পুরুনষর কম জসংিান হনয়নি। আরও ১৬ হার্ার ৮০০ র্ন নারী-পুরুষ 

প্রতেেণ তননচ্ছন। আমরা এ কম জসূতর্ রংপুর অঞ্চনলর আরও সাি শর্লায় সম্প্রসারণ করতি।  

এ দই বিনর ৫২ হার্ার সহকাতর তেেক এবং প্রায় দই হার্ার প্রধান তেেক তননয়াগ শিওয়া হনয়নি। যাঁনির অতধকাংেই 

নারী।  

তকছুতিন আনগ র্াকুতরর্ীবী মানয়নির মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস শর্নক বৃতদ্ধ কনর ৬ মাস কনরতি। নারীনির আইনী সহায়িা 

প্রিাননর র্ন্য মন্ত্রণালয় এবং তবভানগ নারী ও তেশু তনয জািন প্রতিনরাধ শসল গঠন করা হনয়নি।  

আমরা ব্যবসা-বাতণর্ে এবং কম জসংিান সৃতষ্টনি নারী উনযািানির উৎসাতহি করতি। সহর্ েনিজ মূলধন শযাগান তিতচ্ছ। 

এ লনেে শবসরকাতর খািনক আরও উনযাগী হওয়ার আহবান র্ানাতচ্ছ।  



নারী, তকনোরী ও তেশু শহফার্িীনির র্ন্য আশ্রয়নকন্দ্র এবং তনরাপি আবাসন গনড় শিালা হনয়নি। শমতডকোল কনলর্ 

হাসপািালগুনলানি Violence Against Women শহল্প লাইন িাপন করা হনয়নি।  

পাতরবাতরক তনয জািন, শযৌতুক প্রর্া, বাল্য তববাহ, শযৌন তনয জািন, এতসড তননেপ এবং কম জনেনত্র, তেোঙ্গন ও রাস্তা-র্ানট 

নারীনক উিেি করা ইিোতি সামাতর্ক অপরাধ িমনন আমরা বদ্ধপতরকর। অপরাধীনির োতস্ত তনতিি করার লনেে আমরা নতুন 

আইন প্রণয়ন কনরতি।  

শুধু আইন প্রণয়ন কনর োরীতরক ও মানতসক তনয জািন শর্নক নারীনক মুতি শিওয়া সম্ভব নয়। নারীর অতধকার প্রতিষ্ঠায় 

পুরুষনকই অগ্রণী র্ভতমকা পালন করনি হনব। মনন রাখনবন, শয নারী তনয জািননর তেকার হনচ্ছন, শস কারও শমনয় বা কারও শবান। 

নারীনক সম্মান শিখাননার িাতয়ত্ব িাই পুরুনষর সবনর্নয় শবতে।  

            আতম সকল বাবা-মানক আহবান র্ানাই, পতরবানরর সব তেশুর প্রতি সমান আর্রণ করুন। শিনল ও শমনয়নক আলািা 

কনর শিখনবন না। শমনয়রা শকান অংনেই শিনলনির শর্নয় কম শযাগ্য নয়। উপযুি তেো শপনল কন্যা সন্তানটিও আপনার মূল্যবান 

সম্পি হনি পানর।  

আতম তননর্ও একর্ন মা। আতম তননর্র সন্তাননির শযমন আলািা কতর না, শিমতন অসহায় কন্যানির পানে মানয়র মমিা 

তননয়ই িাঁড়াই। তনমিলীর ভয়াবহ অতিকানন্ড স্বর্নহারা তিন কন্যানক আতম তননর্র সন্তাননর আিনর আমার সরকাতর বাসভবনন 

পাত্রি কনরতি। আল্লাহর অনেষ রহমনি িারা সুন্দরভানব সংসার পালন করনি।  

ধমীয় অপব্যাখ্যার মাধ্যনম নারীর প্রতি োরীতরক ও মানতসক তনয জািন বন্ধ করনি হনব। আর একটি নারীও শযন এ ধরননর 

অপব্যাখ্যার তেকার না হয়।  

প্রতিটি শমনয় তেশুনক স্কুনল তিন। িানির শমধার তবকানের সুনযাগ কনর তিন। আমরা মাধ্যতমক পয জন্ত তবনামূনল্য বই তিতচ্ছ। 

নারী তেো প্রসানর আমরা উপবৃতি কম জসূতর্নক তডগ্রী পয জায় পয জন্ত উেীি করব।  

            নারীর স্বািেনসবা তনতিনি আমরা তবনেষ ব্যবিা তননয়তি। '৯৬ সরকানরর সময় আমরা গ্রানম গ্রানম কমুেতনটি তক্লতনক 

িাপন কনরতিলাম। তবএনতপ-র্ামাি শর্াট এনস শসগুনলা বন্ধ কনর শিয়।  

এবার িাতয়ত্ব তননয় আমরা তক্লতনকগুনলা র্ালুর উনযাগ শনই। ইনিামনধ্য প্রায় ১১ হার্ার কমুেতনটি তক্লতনক র্ালু কনরতি। 

আরও সাি হার্ার তক্লতনক িাপন করা হনব। এগুনলানি প্রধানিুঃ গভ জবিী মা, প্রসূতি ও িার সন্তান, র্ন্মতনয়ন্ত্রণ ইিোতি শেনত্র 

পরামে জ ও তর্তকৎসা সুতবধা শিওয়া হনচ্ছ।  

সুতধমন্ডলী,  

            আমরা গি বির তেশুমৃতুে হার হ্রাস করায় আমরা র্াতিসংর্ এমতডতর্-৪ পুরস্কার শপনয়তি। এমতডতর্-৩ অর্ জাৎ নারী-

পুরুনষর সবষম্য এবং নারীর েমিায়ননর লেেগুনলা পূরনণও আমরা অননকদূর এতগনয়তি।  

আওয়ামী সরকার র্নগনণর সরকার। শিনের মানুনষর ভানগ্যােয়নই আমানির মূল লেে। শিনের প্রতিটি মানুনষর 

কম জসংিাননর ব্যবিা কনর িাঁনির অে, বস্ত্র, বাসিান, তেো এবং তর্তকৎসা তনতিি করার র্ন্য রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করতি।  

আমরা কৃতষ, তেল্প, তবদেৎ, জ্বালাতন, অবকাঠানমা তনম জাণসহ ব্যাপক উেয়ন কম জসূতর্ বাস্তবায়ন করতি।  

ইনিামনধ্য প্রায় ১১৫০ শমগাওয়াট তবদেৎ র্ািীয় গ্রীনড যুি হনয়নি। ৩৪টি তবদেৎ শকন্দ্র তনম জানণর কার্ র্লনি। আরও ২৪ 

তবদেৎ শকন্দ্র তনম জানণর র্ন্য শটন্ডার আহবান করা হনয়নি।  

তনব জার্নী ইেনিহার অনুযায়ী আমরা ২০২১ সানলর মনধ্য তডতর্টাল বাংলানিে গড়ার লনেে তনরলসভানব কার্ কনর 

যাতচ্ছ।  

সারানিনে প্রায় সানড় র্ার হার্ার ইউতনয়ন ির্থ্ ও শসবা শকন্দ্র িাপন করা হনয়নি। কৃতষ উৎপািন বৃতদ্ধর র্ন্য সানরর িাম 

তিন-িফা কমাননা হনয়নি।  

সামাতর্ক তনরাপিা শবষ্টনী বহুগুণ বৃতদ্ধ করা হনয়নি। একটি বাতড় একটি খামার কম জসূতর্ এবং গৃহহীননির র্ন্য আশ্রয়ণ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হনচ্ছ।  



র্াতির তপিার শনতৃনত্ব স্বাধীন বাংলানিে প্রতিষ্ঠা কনর আমরা তবনশ্ব বীনরর র্াতি তহনসনব পতরতর্তি লাভ কনরতিলাম। 

২০২১ সানলর মনধ্য বঙ্গবন্ধুর স্বনের শসানার বাংলা প্রতিষ্ঠা কনর আমরা বাংলানিেনক িতেণ এতেয়ার মনধ্য সবনর্নয় োতন্তপূণ জ 

শিে তহনসনব প্রতিতষ্ঠি করনি র্াই।  

আসুন, আমরা নারী-পুরুষ তমনল আমানির এ লেে পূরনণ আত্মতননয়াগ কতর। সবাই সুি র্াকুন, ভাল র্াকুন। সবাইনক 

আবারও শুনভচ্ছা র্াতননয় আন্তর্জাতিক নারী তিবস ২০১১'র কম জসূতর্র শুভ উনবাধন শর্াষণা করতি।  

শখািা হানফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলানিে তর্রর্ীবী শহাক ।  

...... 


