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নারী উদ্যাগ কেদের “বিশ্ব কনতৃদে নারীরা” শীর্ষে প্ে প্র্ান 

অনুষ্ঠাদন যকু্তরাষ্ট্র রাষ্ট্র্তূ মাশষা িাবনষোদের িক্তিয 
 

ঢাকা, ১২ই জানুয়ারি, ২০১৭ 
 

শুভ সন্ধ্যা, আসসালাম ুআলাইকুম এবং নমস্কাি! 
 
নািী উদ্যাগ ককদেি সাফলযদক উ্যাপন কিদে আপনাদ্ি সদে কযাগ র্দে কপদি আরম আনরিে। 

রলে সমো ও মানবারিকাদিি প্রসাি এবং বযরিগে ও িাজননরেক কেদে নািীি েমোয়দন নািী উদ্যাগ ককে 

গে ২৫ বছি বা শোব্দীি এক চেুর্াংশ িদি রনদবর্ে িদয়দছ।  
 
এই বছিগুদলাদে নািীি পরিবে্নশীল প্রদয়াজদনি কপ্রোপদে নািী উদ্যাগ ককে নানা প্দেপ রনদয়দছ।  

সাম্প্ররেক বছিগুদলাদে তেিী কপাশাক কেদেি পরিরিরে উন্নয়ন ও শ্ররমকদ্ি অরিকাি িোয় নািী উদ্যাগ 

ককে শ্ররমক ও মারলকদ্ি একদে এদনদছ।  আদিকটি কমস্ূরচগে কজািাদলা র্ক হল িাজননরেক পরিয়ায় 

নািীি িমবি্মান অংশগ্রহণ।  

   

নািী উদ্যাগ ককদেি কাদজি একটি কেে িদয়দছ কয রবষদয় আরম বযরিগেভাদব জানদে কপদিরছ।  নািী 
েমোয়ন কম্সূরচি অংশ রহদসদব নািী উদ্যাগ ককে অদনক আদগ এমন একটি নেুন ক ৌশল রনদয় কাজ শুরু 

কদি কযটি েখদনা জনরপ্রয়ো পায়রন।  কসটি হল কখলািুলা।  কখলািলুা কমদয়দ্ি আত্মরবশ্বাসী ও কর্মঠ হদয় 

কবদে উঠদে সহায়ো কদি।  যুিিাষ্ট্র ঢাকা ্েূাবাস এই ক ৌশললর উপকারিো প্রেযে কদিদছ এবং প্রকৃেপদে 

আমাদ্ি সুদযাগ হদয়দছ আপনাদ্ি রকছু কম্সূরচদে সহায়ো প্র্াদনি।   

 

ঢাকাি কবশরকছু বিদ্যাললের প্রায় ২০০ কমদয় রশোরীদক আত্মিো বা কািাদে প্ররশেণ প্র্ান রবষয়ক 

একটি প্র ল্প বাস্তবায়দনর ্ারয়ত্ব নািী উদ্যাগ ককেদক প্র্াদনি মািযদম সংগঠনটিি সদে আমাদ্ি ্েূাবাদসি 

অংশী্ারিত্ব শুরু হয় ২০১৪ সাদল।  আত্মিোি ককৌশল কশখাি পাশাপারশ কমদয়িা নািীি প্ররে সরহংসো 
রবষদয়ও জানদে পাদি।  োাঁিা আিও জানদে পাদি ককন নািীি প্ররে সরহংসো হয় এবং ব ভাদব এটি বদন্ধ্ 

আইদনি সহায়ো পাওয়া যায়।  এই প্ররশেণ করদক কমদয়িা আত্মরবশ্বাসী ও সাহসী হদয় ওদঠ এবং োাঁিা কনেৃদত্বি 

গুণাবলী অজ্ন কদি।   

 
যুক্তরাষ্ট্র দ্তূািালের োলে নারী উলদ্যাগ ক লের  অংশীদ্াবরত্বমূল   মমেূবি ২০১৫ োল কেল  

িলল আেলে যখন আমরা উইলমন্স নযাশনাল িালেটিল এলোবেলেশন এর তার া কখললাোড় এিং 
দ্ইুিালরর অবলবিোন স্বর্মপদ্ জেী রুেী িলটানল  বনলে এলেবেলাম “কপাটম ে এনভে”  মমেূবি 
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পবরিালনা  রার জনয।  মমেূবিটি এমনভালি ততবর  রা হলেবেল কযন কখলাধুলার মাধযলম নারী 
এিং যুিেমালজর মলধয ক্ষমতােন বিস্তার লাভ  লর।  এই “কপাটম ে এনভে”  মমেূবিটি  ম 
পবরবিত  বমউবনটির দ্ইু’শর কিবশ তরুর্ িালেটিল কখললাোড় এিং ক ািলদ্র  ালে বিবভন্ন 
 মম ালের মাধযলম কপৌৌঁলে বগলেবেল।  উলেখয, িারবদ্লনর এ টি িালেটিল প্রবশক্ষর্  মমেবূি িলল 
গ্রাম এিং শহলরর বিদ্যালে কেল  আগত ৭০ জন কমলেলদ্র বনলে যারা নারী উলদ্যাগ ক লে 
অংশগ্রহর্  লরবেল।  

 
আবম অলন  আনবিত কয এই  মমেূবিটির দ্ীর্মস্থােী প্রভাি রলেলে যা এখন ও কদ্খা যাে।  

প্রেমত,  লে জন িালেটিল  যাি অংশগ্রহন ারীরা ঢা ার বিদ্যালেগুললা কেল  এ টি নতুন 
ওইলমন্স নযাশনাল িালেটিল টিম গ ন  লরবেল িাংলালদ্শ িালেটিল কারালরশলনর আওতাে।  
এটাই হল নারীলদ্র বনলে গঠিত কদ্লশর েিমপ্রেম প্রাবতষ্ঠাবন  টিম।  বিতীেত, অলন  গ্রালমর 
বিদ্যালে কেল ও িালেটিল কখললাোড়রা কখলার জনয অংশগ্রহর্  রলে এিং জাতীে ও আন্তঃলজলা 
পযমালে বিজেী হলে।   

 
আবম গলিমর োলে িললত িাই, আবম বনলজও াাইনাল কখলাে অংশ বনলেবেলাম।  “াাইভ-

অন-াাইভ” িা পাৌঁি জলনর এই কখলাে আবম “শুটিং গারম ” এর অিস্থালন বেলাম  মমেবূির অনযানয 
অংশগ্রহর্ ারী ও রবিউএনবিএ তার া রুেীর োলে।  কখলাে অংশগ্রহর্ ারীরা আমাল  আমার 
বশক্ষাজীিলনর পুলরালনা বদ্নগুবললত বাবরলে বনলে যাে যখন আবম লাাালেলত  লললজর প্রেম মবহলা 
িালেটিল দ্লল কখলতাম এিং দ্লল কখলার ে ল আনি-কিদ্নার েঙ্গী বেলাম।   

 
কিবশরভাগ কক্ষলে, আবম স্মরর্  বর কয, আবম বশখতাম ব ভালি আমার আত্মবিশ্বাে ও শবক্ত 

বদ্লে পুলরা দ্ললর জনয অিদ্ান রাখলত পাবর এিং দ্ললর এ জন েদ্েয হলে ব ভালি আমার উপর 
েিাই আস্থা রাখলত পালর।  আবম নারী উলদ্যাগ ক লে আমার কিালখর োমলন কদ্খলাম “কপাটম ে 
এনভে”  মমেূবিলত আগত কমলেলদ্রল  কেই এ ই র ম অনুশীললন প্রবশক্ষর্ বনলত।  যবদ্ও প্রেলম 
লজ্জা এিং অবনশ্চেতা বেল তালদ্র মালে, ব ন্তু এ  েপ্তাহ পলরই ে ললই তালদ্র হৃদ্ে বদ্লে 
কখলবেল এিং প্র ালশয তালদ্র োাললযর  ো তুলল ধরবেল।  

 
নারী উলদ্যাগ ক ে পৌঁবিশ িের ধলর এই ধরলর্র প্রভািমলূ   াজ  লর যালে, এ টি নাযয 

িাংলালদ্লশ - এ টি বনবদ্মষ্ট েমলে এ জন কমলে ও এ জন নারীর জনয  াজ  রলে।  আজল  
যারা এখালন উপবস্থত আলেন তারা েিাই অিগত কয নারীলদ্র উন্নেলন অলন  অগ্রগবত হলেলে 
ব ন্তু এখনও আমালদ্র অলন   াজ িাব  রলেলে।     
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েম্প্রবত নারীলদ্র প্রবত েবহংেতা িলে জাবতেংলর্র ১৬ বদ্লনর  মমেূবিলত আমার েুলযাগ 

হলেবেল িাংলালদ্শ পালমালমলের েম্মাবনত বপ ার রক্টর বশবরন শারবমন, অনযানয রাষ্ট্রদ্তূ, হাই 
 বমশনার ও আন্তজম াবত  প্রবতষ্ঠানগুললার প্রধানলদ্র োলে কযাগ বদ্লে পবরিতম লনর রাষ্ট্রদ্তূ বহলেলি 
 াজ  রার।  নারীলদ্র প্রবত েবহংেতা বনতযবদ্লনর র্টনা এিং এর ালল অলন  নারী ও কমলের 
জীিন ও েম্মান হুমব র মুলখ পলড়।  অলন  কমলেল  বিলের িেে না হওো েলেও কজারপূিম  
বিলে কদ্ো হে এিং তালদ্রল  বশশুর জন্ম বদ্লত হে, তালদ্র েন্তানলদ্র দ্াবরলের মধয বদ্লে িড় হলত 
হে, বশক্ষার েুলযাগ  লম আলে এিং স্বাস্থয খারাপ হে।  অলন  নারী িাংলালদ্লশর অেমননবত  
প্রিৃবিলত অিদ্ান রাখলত পালর না  ারর্ তারা পড়া-কলখা িাবললে কযলত পালর না, ক ান িযিো 
শুরু  রলত পালর না অেিা ক ান িাকুবর  রলত পালর না।   োমাবজ  িাপ তালদ্রল  পবরিার ও 
 মমজীিলন ভারোময রক্ষা  লর দ্রুূহ  লর কদ্ে।     

 
নারী উলদ্যাগ ক েল  তালদ্র এই  ঠিন  ালজর জনয আমালদ্র েহােতা িাবললে যাওো 

জরুবর। নারী উলদ্যাগ ক লের অজম নল  েমেমন জানালত আজল  আপনালদ্র োলে কযাগ বদ্লত পারা 
অলন  িড় েম্মান এিং নারী েমতার প্রোরল  ও িাংলালদ্লশ নারীলদ্র অবধ ার এবগলে বনলত 
আগামী পৌঁবিশ িেলরর উলেলশয তারা কয  যাো শুরু  রলত যালে কে িযাপালর কিালরম র েদ্েয, 
 মম তম া, ও অনযানয অংশীদ্ারলদ্র শুলভো ও উৎোহ জানাই।  

 
ধনযিাদ্।  

 
*বিৃোি জনয প্রস্তুেকৃে   
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