
 
 
আ"জ$ ািতক নারী িদবস উপলে3 কিবতা, নাটক ও আেলাচনা 
সমােজ সকল (ের নারী-পুর.েষর ভারসাম1পূণ4 অব7ান িনি9ত করেত ‘িজেরা টলাের<’ নীিত =হেণর 
দািব 
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সমােজর সকল (ের নারী-পুর.েষর ভারসাম1পূণ4 অব7ান িনি9ত করেত ‘িজেরা টলাের<’ নীিত =হেণর 
দািব জািনেয়েছন Kদশ-িবেদশী উNয়ন সং7ার Aিতিনিধরা। তারা নারীর Aিত সকল সিহংসতা Aিতেরাধ 
এবং নারীর সমনাগিরকT ও অথ4েনিতক @াধীনতা িনি9ত করার জন1 সরকারেক কায4কর পদেXপ 
=হেণর আZান জািনেয়েছন। 

আ[জ4 ািতক নারী িদবস উপলেX রাজধানীর ধানমি\7 ছায়ানট ভবেন আেয়ািজত অনু]ােন এই দািব 
জানােনা হয়। উNয়ন সং7া ‘ইউিবআর বাংলােদশ এলােয়<’ ‘হ1ােলা আই এ1াম’ কনেসা_4য়াম ও 
‘আরএইচআরএন `াটফরম’-এর Kযৗথ উেদ1ােগ কিবতা, নাটক ও আেলাচনা সভার আেয়াজন করা 
হয়। নারী Aগিত সংেঘর িনব4াহী পিরচালক Kরােকয়া কবীেরর সভাপিতেT অনু]ােন Aধান অিতিথ 
িছেলন মিহলা ও িশd িবষয়ক মTণালয় সfgকhত সংসদীয় 7ায়ী কিম_র সভাপিত Kমেহর আফেরাজ 
চi মিক। িবেশষ অিতিথ িছেলন বাংলােদশ7 Kনদারল1া\েসর রাjদূত হ1াির ভারওেয়ইজ ও জািতসংঘ 



জনসংখ1া তহিবেলর বাংলােদশ Aিতিনিধ ড. অসা টেক4 লসন। আেলাচনায় অংশ Kনন দুঃ7 @া71 
KকেDর িনব4াহী পিরচালক ডা. িদবােলাক িসংহ, আরএইচেoপ’র িনব4াহী পিরচালক কাজী সুরাইয়া 
সুলতানা, বpi র Kসাশ1াল ওেয়লেফয়ার Kসাসাই_র িনব4াহী পিরচালক সােলহ আহমদ ও উNয়নকমীq  উেr 
হািববা। 

অনু]ােনর সংসদ সদস1 Kমেহর আফেরাজ চi মিক নারীর Xমতায়ন ও অিধকার িনি9ত করেত 
সরকােরর িবিভN সাফল1 তi েল ধের বেলন, সsক নীিত =হেণর কারেণ নারীর উNয়েন বাংলােদশ 
অেনক অ=সর হেয়েছ। কম4েXেt নারীর অংশ=হণ Kবেড়েছ। রাজৈনিতক ও সামািজক Aিত]ােন Kনতw েT, 
এমনিক ব1বসা-বািণেজ1 নারীরা আর িপিছেয় Kনই। এর মাধ1েম নারীর Xমতায়ন িনি9ত হেx। নারী-
পুর.েষর সমতা অজ4 েন সরকােরর গৃহীত পদেXপ বা(বায়েন সকলেক এিগেয় আসার আZান জানান। 

িবেশষ অিতিথ হ1াির ভারওেয়জ বেলন, নারী ও Kমেয় িশdেদর িলz সমতা অজ4 েন সরকার আ[িরক। 
সরকােরর িজেরা টলাের< নীিত নারীর Aিত সিহংসতা Aিতেরােধ ইিতবাচক ভ{ িমকা রাখেব। নারীর 
Xমতায়ন িনি9ত Kনদারল1া\স সরকার সবসময় পােশ থাকেব বেল িতিন Aিত|“িত ব1} কেরন। 

ড. অসা টেক4 লসন বেলন, Kযেকােনা জািতর Kজ\ার সমতা অজ4 েনর মূল িবষয় নারীর Xমতায়ন। 
২০৩০ সােলর মেধ1 এসিডিজ অজ4 েনর জন1 Kজ\ার সমতা অজ4 ন করেত হেব। এেXেt বাংলােদেশর 
ইিতবাচক অ=গিত হেx বেলও িতিন উে�খ কেরন। 

মুি}েযা�া Kরােকয়া কবীর বেলন, ‘বা(বতা হেলা, �বষম1মূলক সমাজ ব1ব7ায় আমরা নারীেদর Kকবল 
িবনা পাির|িমেকর গৃহকম4, পিরবার সদস1েদর Kসবা ও স[ান উৎপাদেনই Kবিশ ব1( রািখ। এর বাইের 
অন1ান1 KXেt নারীর অংশ=হেণর িবর.ে� নানান বাধার সৃ� করা হয়। সামািজকভােব নারীেদর সমান 
হেয় ওঠার অনুক{ ল সামািজক পিরেবশ �তির করেত সিrিলত উেদ1াগ =হেণর আZান জানান িতিন। 

উে�খ1, ‘সবাই িমেল ভােবা, নতi ন িকছi  কেরা’-এই K�াগানেক সামেন Kরেখ আিদবাসী দল মাদল-এর 
Kঢাল বাজনার মধ1 িদেয় অনু]ান dর. হয়। এরপর ‘আিম Kসই Kমেয়’ কিবতা আবw ি� কেরন িবিশ� নাট1 
ব1ি}T আফেরাজা বান।ু এরপর িকেশার-িকেশারী ও যi বেদর অংশ=হেণ নারীর জীবনচ� িনেয় না_কা 
‘চ�ভz’ ম�7 করা হয়। আেলাচনা সভা Kশেষ সংগীত িশ�ী সায়ান গান পিরেবশন কেরন। সাং�w িতক 
অনু]ােন িবেশষ আকষ4ণ িছেলা ‘সTা’ নামক িহজড়া সPদােয়র দলীয় নৃত1 পিরেবশনা। 

	


