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খুলনায় আললাকচিত্র প্রদর্শনী উপললে যকু্তরালের রােদতূ 

মার্শা বাচনশকাট- এর বক্তবয 
 

৩০শর্ নলেম্বর, ২০১৬ 

 

 

শুভ বিকেল, নমস্কার এিং আসসালামুআলাইকুম। 

আমাকের আকমবরোন েননাকরর সহক াগী প্রবিষ্ঠান নেন ানন ইউবনভাবসনটি অি বিজকনস অযান্ড 

টেেকনালবজর উপাচা ন ডঃ আব্দুল্লাকহর সকে ট াগ বেকি টপকর আমরা সম্মাবনি টিাধ েরবি।  খুলনা 

আকমবরোন েননাকর ট াগ বেকি টপকর আবম আনবিি টিাধ েরবি।  আবম আকরা আনবিি ট  

আবম আপনাকেরকে নারীর প্রবি সবহংসিা টরাকধ ১৬ বেকনর েমন কে স্বাগি জানাকি পারবি।  এই 

প্রচারণা নকভম্বকরর ২৫ িাবরকখ শুরু হকেকি  া বডকসম্বকরর ১০ িাবরখ প নন্ত চলকি।  

এই ১৬ বেকনর েমনসূবচ এেটি িাৎসবরে েযাকেইন  া সারা পৃবিিীর সকচিন মানুষকে 

িাাঁকের েিা ও োকজর মাধযকম  নারী ও টমকে বিশুর প্রবি সবহংসিাকে “না” িলকি সুক াগ তিরী 

েকর টেে।  িাাঁকের টসই েিা ও োজ িলকি িুঝাে নারী ও টমকে বিশুকের প্রবি,  ারা এই 

পৃবিিীর জনসংখযার অকধনে, িাাঁকের প্রবি সম্মান এিং িাাঁকের অবধোর প্রোন।   ুক্তরাকের রােেিূ 
বহকসকি আবম আকরা ১৩জন নারী রােেিূ, হাই েবমিনার ও আন্তজন াবিে প্রবিষ্ঠাকনর প্রধানকের সকে 

বমকল সকচিনিামলূে েমনসবূচ ও গণমাধযকমর সাহাক য এই িািন া টপৌকি বেকি োজ েকর  াবি ট  –

িকি নারীর বিরুকে সবহংসিা গ্রহণক াগয নে এিং এটি প্রবিকরাধ েরা সম্ভি  বে আমরা বনজ বনজ 

ভূবমো পালন েবর।  আমাকের জাবিসমুকহর েলযাণ ও আকরা বিিেভাকি িলকি টগকল, পুকরা পৃবিিীর 

েলযাণ এর উপর বনভন র েকর।   

আজকের এই বিকেকল নারীর বিরুকে সবহংসিা প্রবধকরাকধর গুরুকের স্বীেৃবি বহকসকি “আমার 

েনযা অমূলয” িীষনে এই আকলােবচত্র প্রেিননীর উকভাধকন আবম খুলনািাসীকের সকে ট াগ বেকি 
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অকপক্ষা েরবি।  আপনাকের সাকি রাকজি রামােৃিনানকে পবরচে েবরকে বেকি আবম বিকিষভাকি 

সম্মাবনি টিাধ েরবি  ার আকলােবচত্র প্রেিননীর উকভাধন হকি  াকি।  আবম রাকজকির টমকে 

োকিযরও স্বীেৃবি জানাকি ব বন “আমার েনযা অমলূয” িীষনে এই প্রকজক্ট শুরুর উিসাকহর 

টেন্দ্রবিিকুি বিকলন।  রাকজি এই আকলােবচত্র প্রকজক্ট শুরু েকরবিকলন এই ধারণা িবিকে বেকি ট  

িার টমকে, আকরা বিিেভাকি িলকি টগকল সেল েনযাবিশুই খুি মলূযিান এিং িাাঁরা ভাকলািাসা ও 

প্রিংসা প্রিযািা েকরন।  বপিা-েনযা েজুকন বমকল সমাকজর সবুিধািবিি বপিা ও েনযাকের 

টপালারকেড িবি িুকল িাকেরকে বেকেকিন।   

িৃহত্তর সমাকজর অিো সকেও অগবণি িািা এই আকলােবচত্র েমনসূবচকি অংি বনকে িাাঁরা 

টমকে সন্তানকের প্রবি িাাঁকের ভাকলািাসা প্রোি েকরকিন।  এই েমনসবূচর মাধযকম রাকজি ও োিয 

িাংলাকেি ও ভারকির ট সি িািা-মা িাাঁকের টমকে বিশুকের সু্ককল পাঠাকি পাকরন না িাাঁকের জনয 

অিন সংগ্রহ েরকিন।  এই েমনসূবচ আমাকে মকন েবরকে টেে ট  রাকজি ও োকিযর মি নারী ও 

েনযা বিশুর মূলযকিাধ রক্ষাে আমরাও আমাকের ভূবমো রাখকি পাবর এিং সিনিযাপী বিরাজমান 

নারীর প্রবি সবহংসিাকে “না” িলকি পাবর।  

এই অনুকপ্ররণাোেী প্রেল্প সেকেন  আমাকের বেিু েিা িলকি এিং িাাঁকের ভবিষযৎ 

পবরেল্পনা সেকেন  জানাকি আবম রাকজসকে অনুকরাধ েরবি।  এরপর আকলােবচত্রগুকলা টেখকি এিং 

একের টপিকনর গল্পগুকলা জানকি আপনারা েো েকর আমার সকে ট াগ বেন।  আবম আিা েবর 

আপনারাও সম্মান এিং িাবন্তর মুলযকিাকধর পকক্ষ োাঁিাকি উৎসাবহি হকি।    

ধনযিাে। 

================ 

 

 

*িকৃ্তিার জনয প্রতুতকিেৃি   
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