
কান নারী-িশ  যন িনযািতত না হয় ॥ ধানম ী
কািশত: ১০ - িডেস র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

পাচঁ নারীেক বগম রােকয়া পদক দান

িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী শখ হািসনা নারী-পু ষ িনিবেশেষ জনগণেক সতক থাকার আ ান জািনেয় বেলেছন,
কান নারী-িশ  যন িনযাতেনর িশকার না হয়। িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব যােত িশ  ও নারীরা রি ত থােক।
কবল আমােদর দেশ নয়, আমরা উ য়নশীল দশ েলােতও দেখিছ য, িশ  ও নারীেদর ওপর িনযাতন মানিসক
রােগর মেতা ছিড়েয় পড়েছ। তাই এ িবষেয় নারী-পু ষ েত কেকই সেচতন থাকেত হেব, যােত কান িশ  ও নারী

িনযািতত না হয়।

‘ বগম রােকয়া িদবস’ উপলে  সামবার সকােল রাজধানীর ওসমানী িৃত িমলনায়তেন রােকয়া পদক-২০১৯
িবতরণ অ ােন ধানম ী আরও বেলন, মলূত পু ষরাই নারীেদর ওপর িনযাতন চালায়। তাই তােদর িচ া করা
উিচত য, তােদরও মেয় িশ  রেয়েছ এবং তােদর স ান যিদ অ  কােরা ারা িনযািতত হয় তাহেল তারা কী
করেব। স কারেণই এ ব াপাের সেচতনতা খুবই জ রী।

নারী পনুজাগরেণর অ দূত বগম রােকয়া সাখাওয়াত হােসেনর ১৩৯তম জ  ও ৮৭তম মতুৃ বািষকী উপলে
সামবার সারােদেশ বগম রােকয়া িদবস পািলত হেয়েছ। অ ােন ধানম ী নারী ও সামািজক উ য়েন তােদর

অসাধারণ অবদােনর ীকিৃতেত পাঁচজন নারীেক রােকয়া পদক-২০১৯ দান কেরন। পদক া রা হেলন- বগম
সিলনা খােলক, অধ  শাম ন নাহার, ড. নূ ন নাহার ফয়জেু ছা (মরেণা র), পাপিড় ব  এবং বগম আখতার

জাহান।

িশ  ও নারী  িনযাতন রােধ সরকােরর িবিভ  আইন ণয়েনর কথা উে খ কের ধানম ী বেলন, এ ধরেনর
িনযাতন বে  আইন ণয়নই যেথ  নয়, এজ  সেচতনতা আব ক। আমরা আইন কেরিছ। িক  আইন করেলই
সবিকছু হেয় যায় না। এজ  িশ  ও নারী িনযাতন বে  সেচতনতাও েয়াজন। িতিন বেলন, িশ  ও নারী সমােজর
কল ােণ পািরবািরক সিহংসতা িতেরাধ আইন, যৗতুক িতেরাধ আইন, বাল িববাহ িতেরাধ আইন এবং নারী
উ য়ন নীিতমালা ও জাতীয় িশ  উ য়ন নীিতমালা ণয়ন করা হেয়েছ।

শখ হািসনা বেলন, আইন ণয়েনর ফেল সাধারণ মা ষ ও মেয়েদর মােঝ সেচতনতা গেড় উঠেছ। তাঁর সরকার
নারীর অিধকার িত ায় বগম রােকয়ার  বা বায়েন েয়াজনীয় সবিকছুই করেছ। বগম রােকয়া চেয়িছেলন
একজন নারী য কান রাে র ধান হেবন এবং িতিন পু ষ ও পিরবার ও সমােজর সে  তালিমিলেয় এিগেয় যােবন
এবং সমান অিধকার ভাগ করেবন। িতিন বেলন, আমরা অ ত এটা বা বায়ন কেরিছ এবং আমােদর নারী সমাজ
এখন িবজয়ীনীর বেশ অ কার থেক আেলার পেথ এিগেয় চলেছ।

ধানম ী বেলন, বাংলােদশ আজ নারী উ য়েন বগম রােকয়ার সারথী হেয় এিগেয় যাে । নারী উ য়েনর ে ও
বাংলােদশ িবে  দৃ া  াপন কের অথৈনিতক উ য়েনর রাল মেডেল পিরণত হেয়েছ- একথা উে খ কের িতিন
বেলন, এই অ গিত আমােদর ধের রাখেত হেব।
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ধানম ী বেলন, জনসংখ ার অেধকেক বাদ িদেয় দেশর কাি ত উ য়ন স ব নয়। পু ষ-নারীর সি িলত
য়ােস নারী জাগরেণর অ দূত বগম রােকয়ার  বা বায়ন কের দশেক আরও এিগেয় িনেত তাঁর সরকার

িনরলসভােব কাজ কের যাে । িশ ায় নারীেদর সাফেল র কথা উে খ কের িতিন বেলন, মেয়রা এখন পরী ায়
ছেলেদর তুলনায় ভাল করেছ। কারণ তারা ( মেয়রা) তােদর লখাপড়ায় মেনােযাগী।

সরকার ধান আরও বেলন, মেয়েদর মােঝ সৃ  আ িব াস এবং তােদর অিভভাবকরা তােদর আরও লখাপড়ায়
উৎসাহ জাগাে । এটা সমােজর িববতন ও পিরবতেনর জ  হেয়েছ। এটা দেশর জ  একটা খুব ভাল িদক।
িতিন বেলন, ীড়া েনও মেয়রা কিৃতে র া র রাখেছ। এ সে  িতিন নপােল সাউথ এিশয়ান গমেস ি েকট
ও ভােরা লেন মেয়েদর ণপদক জেয়র কথা উে খ কেরন।

ধানম ী বেলন, বাংলােদশ এিগেয় যাে  এবং এ অ যা া অব াহত থাকেব। আমরা সকেলর সি িলত য়ােস
জািতর িপতার ে র ধুা ও দাির মু  বাংলােদশ গেড় তুলব। এ সে  শখ হািসনা নারী সমােজর উ য়েন
ব ব রু িবিভ  পদে েপর কথা উে খ কেরন। ব ব ু সমােজর সকল ে  নারীর অিধকার িত া ও তােদর
অব ান িনি ত করেত ব াপক অবদান রেখেছন। িতিন বেলন, ব ব রু পদা  অ সরণ কের তাঁর সরকার নারী
সমােজর কল ােণ িবিভ  পদে প িনেয়েছ।

ধানম ী বেলন, আজেক সারা িবে  বাংলােদশ যমন অথৈনিতকভােব অ গিত লাভ কের একটা অব ান িনেয়েছ,
িঠক নারীর মতায়ন, নারীর সমতা স েলার ে ও িক  আজেক িব  বাংলােদশেক তার একটা অব া করেত
স ম হেয়েছ এবং এটা অব াহত রাখেত হেব। আিম সারােদেশ একশ’টা অথৈনিতক অ ল করিছ। সখােন মেয়
উেদ া ারা িবেশষ িবধা পােবন, সটাও আমরা িনিদ  কের িদেয়িছ। সবে ে  মেয়রা কাজ ক ক সটাই আমরা
চাই।

মিু যুে র সময় পািক ািন হানাদার বািহনীর িনমম িনযাতেনর িশকার বাংলােদশ নারীেদর পুনবাসেন জািতর িপতা
ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর কথা রণ কের ধানম ী বেলন, তােদর পুনবাসেনর জ  জািতর িপতা পনুবাসন
বাড তির কের দন, আলাদা বােজট দন এবং তােদর িচিকৎসার ব ব া কেরন। সই মেয়েদর িচিকৎসার জ
ইজারল া ড থেক নাস, জামািন এবং ইংল া ড থেক ডা ার িনেয় আেসন। তােদর িচিকৎসা করােনা হয়।

বাবার সে  মা বগম ফিজলাতুে সা মিুজেবর কথাও রণ কের িতিন বেলন, অেনক পিরবার তােদর (িনযািতত
নারীেদর) িনেয় যায়, অেনক পিরবার তােদর নয় না। তােদরেক একসে  কের তােদর িবেয়র ব ব া কেরন আমার
মা, িনেজ থেক অেনক এ ধরেনর িনযািতত মেয়েদর িবেয় িদেয়েছন। িতিন সব সময় এই ধরেনর মেয়েদর কথা
িচ া করেতন।

ধানম ী বেলন, একটা সমাজেক ভুােব পিরচালনা করেত গেল নারী-পুু েষর অিধকার ধু রি ত না, কাজ
করার েযাগ িদেলই একিট সমাজ িক  গেড় উঠেব। কারণ যখােন একটা সমােজর অেধকরই নারী। কােজই একটা
অ  যিদ সখােন উ ত না হয়, ধু একটা িদক িদেয় তা একটা সমাজ গেড় উঠেত পাের না। কােজই সিদেক ল
রেখই জািতর িপতা য  কাজ েলা কের িগেয়িছেলন, য  িনেদশনা িদেয় িগেয়িছেলন আমরা িক  সই পদা

অ সরণ কেরই আজেক এিগেয় যাি ।

ধানম ী আরও বেলন, বগম রােকয়া নারীেদর িনেয় য  দেখিছেলন, সই  বা বায়ন করিছ। নারীরা
একিদন লখাপড়া িশেখ জজ-ব াির ার হেব, বগম রােকয়ার সই  এখন বা ব। ধু জজ-ব াির ার নয়, এখন
সব জায়গােতই নারীরা দ তার সে  কাজ করেছ। বগম রােকয়ার আদশ ধারণ কের জািতর িপতার  বা বায়েন
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আমােদর কাজ কের যেত হেব।

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় আেয়ািজত এ অ ােন সভাপিত  কেরন মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র
িতম ী বগম ফিজলাতুে ছা ইি রা। ম ণালেয়র সিচব কাম ন নাহার াগত ব তৃা এবং রােকয়া পদক িবতরণ

অ ান স ালনা কেরন। রােকয়া পদক হণকারীেদর পে  বগম সিলনা খােলক পদক হেণর অ ভূিত কাশ
কেরন। মি সভার সদ বৃ , ধানম ীর উপেদ াবৃ , সংসদ সদ গণ, নারী নতৃবৃ  এবং উ  পদ  বসামিরক
ও সামিরক কমকতাগণ অ ােন উপি ত িছেলন।

এর  আেগ  ধানম ী  গৃহায়ন  ও  গণপতূ  ম ণালেয়র  অধীন  গণপতূ  অিধদফতেরর  মাধ েম  ওসমানী  িৃত
িমলনায়তেনর আধুিনকায়েনর কাজ উে াধন কেরন। অ ােন গৃহায়ন ও গণপূত ম ী শ ম রজাউল কিরম উপি ত
িছেলন।

নয়ািদ ীেত অি কাে- ৪৩ জেনর াণহািনেত শাক ধানম ীর

এিদেক ধানম ী শখ হািসনা সামবার এক শাকবাতায় গতকাল ভারেতর রাজধানী নয়ািদ ীেত এক ভয়াবহ
অি কাে- ৪৩ জেনর াণহািনর ঘটনায় গভীর শাক কাশ কেরেছন। শাকবাতায় ধানম ী এ ঘটনােক মমাি ক
িহেসেব  অিভহত  কের  িনহতেদর  পিরবােরর  িত  আ িরক  সহমিমতা  জািনেয়েছন।  িতিন  িবপযয়কবিলত
পিরবার েলােক ধেযর সে  এই দব িবপাক মাকােবলা করা এবং আহতেদর আ  রাগমিু র মাধ েম তােদর

ত াভািবক জীবেন িফের যেত সবশি মােনর কােছ াথনা জানান।

শখ হািসনা ঘটনায় িনহত ও িত  পিরবার েলার উ ার ও পুনবাসেন ত ব ব া নয়ায় ভারতীয় নতৃ েক
ধ বাদ জানান। শখ হািসনা এ কথা পুনব  কেরন য, এ ধরেনর হƒদয়িবদারক পিরি িতেত বাংলােদশ সব
সময় ভারেতর  সে  সহেযািগতাপণূ  মানিসকতায়  ত।  উে খ ,  রিববার  সকােল  নয়ািদ ীর  আনাজী  মি র
এলাকায় একিট হাতব াগ তিরর কারখানায় আ ন লেগ কমপে  ৪৩ জন িনহত এবং অেনেক আহত হেয়েছন।
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