
বেগম সুফিয়া কামাল এর জন্ম শতোফষ িকীউদযাপন অনুষ্ঠান  
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ফেিফমল্লাফহর রাহমাফনর রাফহম  

 

অনুষ্ঠাননর িভাপফত,  

িহকমীবৃন্দ,  

উপফিত সুফধমন্ডলী,  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

োাংলানদনশর নারীমুফি আনন্দালননর অন্যতম অগ্রদূত কফে বেগম সুফিয়া কামানলর জন্ম শতোফষ িকী উদযাপন অনুষ্ঠানন 

উপফিত িকলনক আমার শুনভচ্ছা জানাই।  

বেগম সুফিয়া কামাল ফিনলন িতয ও ন্যানয়র প্রতীক। মানেতাোদী ও িাংগ্রামী এক নারী ব্যফিত্ব। বেগম বরানকয়ার পর 

ফতফনই োাংলার নারী িমাজনক অন্ধকার বেনক আনলার পে বদফখনয়নিন। ফতফন নারী মুফির বপ্ররণা ফননজর মনে লালন কনরনিন। 

িমাজনক কুিাংস্কারমুি করার শফিও ফতফন বিখান বেনকই বপনয়নিন।  

আজনকর এ অনুষ্ঠানন মানেতাোদী এ কফের স্মৃফতর প্রফত আফম গভীর শ্রদ্ধা জানাফচ্ছ। আফম শ্রদ্ধা জানাফচ্ছ, নারী অফধকার 

রক্ষায় যারা অেদান বরনখনিন বিিে মহীয়িীনক।  

সুফিয়া কামাল োাংলানদনশর স্বাধীনতা ও িাাংস্কৃফতক আনন্দালননর একজন অগ্রপফেক ফিনলন। ভাষা আনন্দালন ফননয় 

রচনা কনরন অননক কফেতা। মহান মুফিযুনদ্ধ রনয়নি তাঁর বগৌরনোজ্জ্বল ভূফমকা। ফতফন মুফিযুনদ্ধর পর ভাগ্যাহত নারীনদর পুনে িািন 

কানজ অাংশ বনন।   

১৯৭৫ িানলর ১৫ আগস্ট ষড়যন্ত্রকারীরা জাফতর ফপতা েঙ্গেন্ধু বশখ মুফজবুর রহমাননক িপফরোনর হতযা কনর। তখন 

সুফিয়া কামাল িকল ভয়-ভীফত উনপক্ষা কনর এ ঘৃফণত হতযাকানন্ডর প্রফতোদ কনরন। '৭৫ পরেতী ইফতহাি ফেকৃফতরও ফতফন তীব্র 

প্রফতোদ কনরন। তাঁর িাহিী ভূফমকা িে িময়ই বদনশর প্রগফতশীল আনন্দালননক বপ্ররণা ফদনয়নি। পাশাপাফশ ফতফন ফিনলন একজন 

মমতাময়ী মা।  

সুফধমন্ডলী,  

এ প্রিনঙ্গ আমার মনন পড়নি, আমার পরম মমতাময়ী মা েঙ্গমাতা বশখ িফজলাতুনেিা মুফজেনক। ফযফন জাফতর ফপতা 

েঙ্গেন্ধু বশখ মুফজবুর রহমাননর িকল িাংগ্রানম বপ্ররণা যুফগনয়নিন। োো যখন বজলখানায় োকনতন মা তখন শুধু তার িাংিারনকই 

বদখনতন না, দল ফহনিনে আওয়ামী লীনগর িাফে িক অেিার বখাঁজ খের রাখনতন। দলনক আনরা িাংগঠিত করার লক্ষয কাজ 

করনতন।  

 

 



সুফধমন্ডলী,  

িে িকানলর িে িনশ্রষ্ঠ োঙাফল, জাফতর ফপতা েঙ্গেন্ধু বশখ মুফজবুর রহমাননর প্রতযক্ষ তত্ত্বােধানন ১৯৭২ িানল প্রণীত 

োাংলানদনশর িাংফেধাননর ২৭ ও ২৮ অনুনচ্ছনদ নারী-পুরুনষর িমতা ও িাম্য ফনফিত করা হয়। নারী ও ফশশুর অগ্রগফতর জন্য 

ফেনশষ ফেধাননর ব্যেিা রাখা হয়। ফতফন িাংফেধাননর ৬৫ অনুনচ্ছনদ জাতীয় িাংিনদ নারীনদর জন্য ১৫টি আিন িাংরক্ষণ কনরন। যা 

এখন ৪৫টি আিনন উেীত হনয়নি। আমরা তা ৫০ আিনন উেীত করার প্রস্তাে কনরফি।  

আমরা ফেশ্বাি কফর, নারী-পুরুনষর িমান অাংশ গ্রহণ িাড়া বেকিই উেয়ন িম্ভে নয়। আমানদর জাতীয় কফে কাজী 

নজরুল ইিলাম ‘নারী' কফেতায় ফলনখনিন,  

‘িানম্যর গান গাই -  

আমার চনক্ষ পুরুষ-রমণী বকাননা বভদানভদ নাই।  

ফেনশ্বর যা-ফকছু মহান্ সৃফি ফচর-কল্যাণকর  

অনধ িক তার কফরয়ানি নারী, অনধ িক তার নর।'    

বদনশর অনধ িক জননগাষ্ঠী নারী। এ নারীনক অে িননফতক ও িামাফজক কম িকানন্ড পুরুনষর িানে িমভানে অাংশ ফননত হনে। 

এ জন্য তানদরনক অন্ধকার বেনক আনলানত আননত হনে। যার ফদশা বেগম বরানকয়া, বেগম সুফিয়া কামাল আমানদরনক ফদনয় 

বগনিন। তাই আমরা নারী ও ফশশুর উেয়নন আমানদর অঙ্গীকার পূরণ কনর যাফচ্ছ। নারীর ফশক্ষা, স্বািয, ফনরাপত্তা, বজন্ডার িমতা 

ফনফিত করনত উনযাগ ফননয়ফি।  

িমানজর িে িত্র নারীর অফধকার প্রফতষ্ঠার লনক্ষয আমরা একটি নারী নীফত প্রণয়ন কনরফি।  

আমরা পাফরোফরক িফহাংিতা প্রফতনরাধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ প্রণয়ন কনরফি। আইননর প্রনয়াগ ফনফিত কনরফি। নারী 

ফনয িাতন প্রফতনরানধ ঢাকা বমফিনকল কনলজিহ ৬টি ফেভাগীয় বমফিনকল কনলজ হািপাতানল অতযাধুফনক প্রযুফিিম্পে ন্যাশনাল 

িনরনফিক ফিএনএ ফিফনাং ল্যাে প্রফতষ্ঠা কনরফি।  

আমরা ‘ফিফজোল োাংলানদশ' গড়ার কানজও নারীনক অন্তর্ভ িি করফি। ৩৪টি বজলায় গ্রামীণ মফহলানদর জন্য কফম্পউোর 

প্রফশক্ষণ কম িসূফচ চালু কনরফি। বিো প্রদান িাংক্রান্ত তথ্য দ্রুত প্রতযন্ত অঞ্চনলর নারীনদর কানি বপৌৌঁনি বদওয়ার লনক্ষয অন-লাইন ই-

িাফভ িি চালু কনরফি।  

হাউজ ফকফপাং, বমাোইল িাফভ িফিাং ও ইাংনরফজ ভাষা ফশক্ষািহ নতুন নতুন বক্ষনত্র নারীনক প্রফশক্ষণ ফদফচ্ছ।  

গাজীপুনরর শহীদ বশখ িফজলাতুনেিা মুফজে মফহলা প্রফশক্ষণ একানিফমনত দফরদ্র ও অিহায় মফহলানদর বরফিনমি 

গানম িন্টি-এর উপর প্রফশক্ষণ প্রদান করা হনচ্ছ। এনত গরীে নারীনদর কম িিাংিাননর সুনযাগ িম্প্রিাফরত হনয়নি।  

যুদ্ধাপরাধী ও মানেতাফেনরাধীনদর অপরানধর তদন্ত কাজ এফগনয় চলনি। তদন্ত বশনষ শীঘ্রই ফেচার প্রফক্রয়া শুরু হনচ্ছ।  

সুফধবৃন্দ,  

বেগম সুফিয়া কামাল োঙাফল নারীমুফির জন্য বয িাংগ্রাম কনর বগনিন তার বেকিই োস্তোয়নন নারীর রাজননফতক 

ক্ষমতায়ন জরুরী। যার মােনম পফরোর, ফশক্ষানক্ষত্র ও কম িনক্ষনত্র নারীনক েফঞ্চত হনত হনে না। গ্লাফন বপাহানত হনে না।  

এ লনক্ষয আওয়ামী লীগ িরকারই প্রেম িানীয় িরকার ব্যেিায় নারীনদর িরািফর ফনে িাচননর ব্যেিা কনর। এখন 

ইউফনয়ন ও উপনজলা পফরষনদ নারীরা িরািফর বভানে ফনে িাফচত হনচ্ছ। িানীয় জনগনণর উেয়নন ফননজনদরনক ফননয়াফজত করনত 

পারনি।  

নারীরা এখন ফনে িাহী ও ফেচার ফেভানগর প্রফতটি শাখায় প্রফতভার স্বাক্ষর রাখনি। িাংস্কৃফত চচ িা, গণমােম িে িত্র নারী আজ 

অগ্রণী ভূফমকা পালন করনি।  

নারীরা এখন প্রোনি কম ি করনি। বরফমনেন্স পাঠানচ্ছ।  

ততফরনপাষাক ও বেক্সোইল খানতর শ্রমজীেীনদর ৮০ শতাাংশই নারী। আমরা তানদর িন্তাননদর বলখাপড়ার জন্য ফেনশষ 

ব্যেিা কনরফি। কম িিনল তানদর িম-অফধকার ফনফিত কনরফি। নারী হনল কম বেতন - এ প্রো েন্ধ করনত উনযািানদর উৎিাফহত 

করফি।  

কম িজীেী মানয়নদর সুফেধানে ি ফশশু ফদোযত্ন বকনের িাংখ্যা বৃফদ্ধ করা হনয়নি। মাতৃত্বকালীন ছুটি িয় মাি কনরফি।  



িমানজর অেনহফলত ও দফরদ্রয নারীনগাষ্ঠীনক িামাফজক ফনরাপত্তা বেিনীর আওতায় আনা হনয়নি। তানদরনক স্বােলম্বী 

করার লনক্ষয ক্ষুদ্র ঋণ বদওয়া হনচ্ছ।  

নগনরর প্রাফন্তক নারীনদর উেয়ন, নারী উনযািা ততফর ও নারীর ক্ষমতায়নন ফেফভেমুখী কম িসূফচ োস্তোয়ন করফি।  

ফশক্ষার বক্ষনত্র আমানদর বমনয়নদর উনল্লখনযাগ্য অগ্রগফত হনয়নি। প্রােফমক ফশক্ষায় বিনলনদর বচনয় বমনয়রা এফগনয় আনি। 

আমরা দ্বাদশ বশণী পয িন্ত নারী ফশক্ষা অনেতফনক কনরফি।  

ফশশু ও মাতৃমৃতুযর হার যনেি হ্রাি বপনয়নি। ফশশু মৃতুয হার হ্রানি িািল্য অজিন করায় জাফতিাংঘ আমানদরনক এমফিফজ 

এওয়াি ি ফদনয়নি।  

ইভটিফজাং ও কানজর বমনয়র ওপর ফনয িাতন েনন্ধ আমরা কনঠার ব্যেিা ফননয়ফি। নারী ফনয িাতন ফেনরাধী গণিনচতনতা 

সৃফিনত আমরা কাজ করফি। এ কানজ িমানজর প্রফতটি অাংশনকই অেদান রাখার আহোন জানাই।  

সুফধমন্ডলী,  

বেগম সুফিয়া কামাল ফিনলন আেহমান োঙলার একজন নারী। বদনশর প্রফত তাঁর ফিল অকৃফত্রম ভালোিা। কফের এ 

বদশনপ্রম উৎিাফরত হনয়নি তাঁর বলখনীনত। তাঁর ফশশুনতাষ রচনা আমানদর নতুন প্রজনন্মর জন্য আদশ িস্বরূপ। িমানজর ফেশৃঙ্খলা, 

হানাহাফন, অফেচার, বশাষনণর ফেরুনদ্ধ তাঁর বলখনী আমানদরনক অনুপ্রাফণত কনর। কফে বয শাফন্তর োতিা মানুনষর মানে িফড়নয় ফদনত 

বচনয়ফিনলন, বয তেষম্যহীন িমাজ বদখনত বচনয়ফিনলন তা আনজা পুনরাপুফর অফজিত হয়ফন। আমরা কফের বিই স্বপ্ন পূরণ করনত 

চাই। আমরা িমানজর িে িস্তনর নারীর অফধকার প্রফতষ্ঠা করনত চাই। আমরা এমন এক িমৃদ্ধ োাংলানদশ ফেফনম িাণ করনত চাই 

বযখানন ক্ষুধা, দাফরদ্রয আর ফনরক্ষরতা োকনে না।  

আসুন, িকল নারী-পুরুষ ঐকযেদ্ধ হনয় রূপকল্প-২০২১ োস্তোয়নন কাজ কফর। িে িকানলর িে িনশ্রষ্ঠ োঙাফল জাফতর ফপতা 

েঙ্গেন্ধু বশখ মুফজবুর রহমাননর বিানার োাংলা প্রফতষ্ঠার স্বপ্ন োস্তনে রূপ বদই। োাংলানদশনক একটি ক্ষুধা ও দাফরদ্রযমুি আধুফনক, 

উেত, শাফন্তপূণ ি বদশ ফহনিনে গনড় তুফল।  

িোইনক আোনরা আন্তফরক শুনভচ্ছা ও ধন্যোদ জানাফচ্ছ।  

বখাদা হানিজ।  

জয় োাংলা, জয় েঙ্গেন্ধু।  

োাংলানদশ ফচরজীেী বহাক।  

......  


