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পিপিত্তে িড়া নারীত্তের হাত ধত্তর এপিত্তে পনত্তত হত্তে - পিকার  

জাতীে সংসত্তের পিকার ড. পিরীন িারপমন চর্ৌধুরী েত্তেত্তিন, পিপিত্তে িড়া নারীত্তের হাত ধত্তর এপিত্তে পনত্তত হত্তে। সমাত্তজ অত্তনক 

নারী আত্তিন যারা সুত্তযাি চিত্তে আমাত্তের মত্ততা পকংো তারত্তর্ত্তে অত্তনক চেপি কাজ করত্তত িারত্ততন। োংোত্তেত্তির নারীরা চয চকাত্তনা 

প্রপতকূেতা চিিত্তন চফত্তে সফেতার র্াপে পিপনত্তে আনত্তত িাত্তর। 

আন্তজচাপতক নারী পেেস উিেত্তে িতকাে জাতীে চপ্রস ক্লাে আত্তোপজত সংেধ চনা ও আত্তোর্না সভাে প্রধান অপতপির েক্তত্তে পতপন 

এসে কিা েত্তেন। ‘িণমাধ্যত্তম নারী পুরুষ সমতা:ত্তপ্রপেত োংোত্তেি’ িীষ চক এই আত্তোর্না সভাে দুই কৃতী নারী সাংোপেক চসতারা 

মূসা এেং মাহবুো চর্ৌধুরীত্তক সম্মাননা প্রোন করা হে। 

পিরীন িারপমন চর্ৌধুরী েত্তেন, নারী সাংোপেত্তকর িত্তোন্নপতত্তত বেষম্য দূর করত্তত অন্য কম চত্তেত্তের িত্তোন্নপত প্রপিো অনুসরণ করত্তত 

হত্তে। নারী সাংোপেকত্তের বেষম্য ও োপের পেষত্তে সম্পােকত্তের সত্তে আত্তোর্না করার িরামি চ চেন পতপন। পতপন েত্তেন, েত চমান 

সরকার নারীর েমতােত্তন আইন ও নীপতমাো প্রণেন কত্তরত্তি। নারীরা এখন অভূতপূে চ উন্নপত কত্তর পেত্তে চরাে মত্তডে 

হত্তেত্তি।অনুষ্ঠাত্তনর পেত্তিষ অপতপি বেপনক ইত্তেফাক ও িাপেক অনন্যা সম্পােক তাসপমমা চহাত্তসন েত্তেন, নারীর চর্াত্তখ পেে চেখত্তে 

নারী পনয চাতন কম হত্ততা। েহু আত্তি চিত্তক সাংোপেকতাে নারীরা আত্তিন। তখন ইনপিটিউিনও পিে না। আজ নারীত্তের অেস্থান দৃঢ় 

করত্তত প্রপিেত্তণর উির গুরুত্ব আত্তরাি কত্তরন পতপন। 

সভািপতর েক্তত্তে জাতীে চপ্রস ক্লাত্তের সভািপত ও যুিান্তত্তরর ভারপ্রাপ্ত সম্পােক সাইফুে আেম েত্তেন, আমাত্তের নারীরা অত্তনক 

এপিত্তেত্তি। অত্তনক আত্তো চযমন আত্তি চতমন আঁধারও আত্তি। তত্তে আিার কিা হত্তো আজত্তকর নারী পেেস শুধু আনুষ্ঠাপনকতার মত্তধ্য 

সীমােদ্ধ িাকত্তি না। 

জাতীে চপ্রস ক্লাত্তের সাধারণ সম্পােক ফপরো ইোসপমন েত্তেন, প্রপতটি নারী কত্ত ার িপরশ্রত্তমর মধ্য পেত্তে এপিত্তে যাত্তে। 

অনুষ্ঠাত্তন আরও েক্তে রাত্তখন পনউজ টুত্তেপিত্তফাত্তরর োত চা প্রধান িাহনাজ মুন্নী, নারী সাংোপেক চকত্তের সভািপত নাপসমুন আরা হক, 

চপ্রস ক্লাত্তের সহ-সভািপত আপজজুে ইসোম ভুঁইো, নারী সাংোপেক চফারাত্তমর সভািপত মমতাজ পেেপকস। ‘িণমাধ্যত্তম নারী পুরুষ 

সমতা : চপ্রপেত োংোত্তেি’ িীষ চক মূে প্রেন্ধ উিস্থািন কত্তরন যুিান্তত্তরর সাংোপেক পরতা চভৌপমক। অনুষ্ঠান িপরর্ােনা কত্তরন চপ্রস 

ক্লাত্তের েেস্থািনা কপমটির সেস্য িাহনাজ চেিম। 

 


