
 

নারী o পুরুেষর সুষম u য়েন সরকার কাজ করেছ 
কািশত: 38 - েম, 312৯ 23:11 e. eম. 

 জিয়তা ফাuে শেনর িবেশষ সভায় ধানম ী  
িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী েশখ হািসনা eকিট সমাজ গড়েত চাiেল েসখােন নারী-পুরুষ সবার aিধকার থাকেত হেব uে খ কের 
বেলেছন, eকিট সমােজ শুধু eকটা িদেকi u িত করেল সমাজটা প  হেয় যােব, u িত হেব না। তাঁর সরকার নারী-পুরুেষর সুষম 
u য়েনর লে য্ কাজ করেছ। িতিন বহুমুখী বসা uে ােগর জ  নারীেদর সমান o দ  কের গেড় েতালার আহব্ান জানান। রিববার 
গণভবেন জিয়তা ফাuে শেনর েবাড র্ aব গবন র্স র্-eর িবেশষ সভায় ব  রাখেত িগেয় ধানম ী ামীণ aথ র্নীিতর গুরুতব্ তুেল ধের 
বেলন, আমরা ল য্ করিছ েয যিদ ােমর aথ র্নীিতেক শি শালী না কির, ােমর মানুেষর য় মতা না বাড়াi, কম র্সং ােনর ব া 
না কির, তাহেল আমােদর aথ র্নীিত কখনi u িত হেব না। ােমর েমেয়েদর জ  আমরা িক িক কােজর ব া করেত পাির, eরi 
মে  aেনক পদে প িনেয়িছ।  

ধানম ী বেলন, ােমর েমেয়েদর মে  েয েমধাটা আেছ, েয শি টা আেছ তােদর ে িনং িদেল তারা ভাল কাজ করেত পাের। 
তােদর িনেজর uৎপািদত প টা তারা িনেজরা বাজারজাত করেত পাের বা তারা িনেজরাo আিথ র্কভােব স ল হেত পাের। সংসাের 
aবদান রাখেত পাের। েসটা তারা িকভােব করেত পাের eমন নানামুখী িচ া আমরা কেরিছ eবং সুেযাগ সৃি  কের িদেয়িছ।  

ধানম ী েশখ হািসনা জিয়তা ফাuে শনেক িবেশষািয়ত িত ান িহেসেব গেড় েতালার জ  সংি  কতৃর্পে র িত আহব্ান 
জািনেয় বেলন, তার সরকার নারী-পুরুেষর সুষম u য়েনর লে য্ কাজ করেছ। িতিন বহুমুখী বসা uে ােগর জ  নারীেদর সমান 
o দ  কের গেড় েতালার আহব্ান জািনেয় বেলন, নারীর aথ র্ৈনিতক মতায়েন eকিট িবেশষািয়ত িত ান িহেসেব জিয়তা 
ফাuে শেনর স মতা বৃি র পাশাপািশ eর আoতায় কম র্রত তৃণমূল পয র্ােয় েয uে া া রেয়েছন তােদর কম র্দ তা বৃি  কের 
ািত ািনক স মতা বৃি  করেত হেব। 

জিয়তা সে  ধানম ী বেলন, জিয়তা নামটা িদেয়িছলাম েমেয়েদর িচ া কের। eকটা েমেয় কােজর ম  িদেয় যখন আিথ র্ক 
স লতা aজর্ন করেব, তার িনেজর মে  eকটা আ িবশব্াস েজেগ uঠেব। েস েযন িনেজেক aপােঙ্ য় মেন না কের। সমােজ 
তারo েয eকটা গুরুতব্ আেছ েসটা েযন মেন করেত পাের। েসo eকটা ে ে  জয়ী হেল েস কথটা িচ া কের িক  আমরা ei 
নামটা িদেয়িছলাম। 

e সে  ধানম ী আরo বেলন, জিয়তা ফাuে শন গঠেনর ল য্ িছল আমরা eকটা ব া কের েদi, তারা (েমেয়রা) 
uৎপাদনমুখী কাজ করেব, েসটােক বাজারজাত করেব eবং তােদর আিথ র্ক স লতা আসেব। আমােদর সবেচেয় গুরুতব্ িদেত হেব 
কািরগির িশ ার oপর যােদ িকছু কাজ তারা কের েখেত পাের। েসজ  কািরগির িশ ায় সবাi েযন সমান সুেযাগ পায় েসজ  
আমরা কাজ কের যাি ।  

সভায় ধানম ী সকেলর কােছ aনুেরাধ জািনেয় বেলন, জিয়তা েয uৎপাদনগুেলা করেব- তা শুধু কাপড়েচাপড় না, খাবােরর িজিনস, 
হােতর িজিনস, বহু িজিনস, eগুেলা ƣতির করার মেতা িক  েমেয়েদর যেথ  দ তা আেছ। সামা  eকটু ে িনং েপেল তারা aসা  
সাধন করেত পাের, তােদর eকটু সুেযাগ কের েদয়া eবং তােদর গাiডলাiন েদয়া। 

েদেশর েমেয়েদর aব া সুদৃঢ় করা eবং স ানজনক করার জ i জিয়তার সৃি  uে খ কের ধানম ী েশখ হািসনা বেলন, তারা 
েযন িনেজর পােয় দাঁড়ােত পাের আবার পিরবারেকo সহেযািগতা করেত পাের েসi সুেযাগ সৃি  করাi আমােদর ল য্।  



নারী uে া া o কম েদর নারী-পুরুেষর সুষম u য়েনর oপর েজার িদেয় ধানম ী বেলন, eকিট সমাজেক গেড় তুলেত হেল নারী-
পুরুষ সবাiেক সে  িনেয়i eকসে  eিগেয় েযেত হেব। েকu েপছেন পেড় থাকেল সমাজটা প  হেয় যােব। নারী িশ া eবং 
তােদর ময র্াদা o aিধকার িনি েত জািতর িপতা ব ব র েদখােনা পথ ধেরi তাঁর সরকার কাজ করেছ।  

নারীর u য়েন ব ব র aবদান রণ কের ধানম ী বেলন, বীরা নােদর সামািজক ময র্াদা িদেয় তােদর পুনব র্াসন কেরন জািতর 
িপতা। যু িবধব্  েদশ পুনগ র্ঠেনর পাশাপািশ নারীর কম র্সং ান o মতায়েনর জ  ব ব র uে ােগর িবষয়গুেলাo e সময় তুেল 
ধেরন ধানম ী। 

সভার শুরুেতi দ  ভাষেণ জিয়তা ফাuে শন িত ার uে  স েক র্ ধানম ী বেলন, নারীেদর সামািজক িনরাপ া িনি ত 
করেতi e িত ান গেড় তুেলেছ সরকার। েমেয়রা যােত আ স ােনর সে  ে েচ থাকেত পাের, সব্াবলমব্ী হেত পাের eবং সংসাের 
েযন তােক ময র্াদা েদয়া হয়। aথ র্াৎ েসo eকিট ে ে  জয়ী হেলা। যােত িনেজেক আর aবেহিলত ভাবেত না পাের। 

েশখ হািসনা নারীর ক ােণ বয়  ভাতা, িবধবা ভাতা, সব্ামী পিরতয্ া ভাতা, িবিভ  ধরেনর বৃি  eবং uপবৃি  দানসহ সরকােরর 
সামািজক িনরাপ াবলেয়র িবিভ  কম র্সূচীর স  uে খ কেরন। িতিন e সময় েমেয়েদর uৎপািদত প  বাজারজাত করার সুেযাগ 
কের েদয়ার oপর গুরুতব্ােরাপ কের বেলন, না হেল তারা িনরুৎসািহত হেয় পড়েব। ei সংগঠনিটেক (জিয়তা ফাuে শন) 
eমনভােব গেড় তুলেত হেব যােত েসখােন কম র্রত সব নারীi বেল uঠেত পাের আিমi জিয়তা। 
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