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প্রেস রিরিজ 

জাতিসংঘে নারীর ক্ষমিায়ঘন বাংলাঘেঘের সঘব বাত্তম অনুেীলঘনর কথা তুঘল ধঘরন মতিলা ও তেশু তবষয়ক প্রতিমন্ত্রী 

ফতজলাতুন ননসা ইতিরা 
 

 

তনউ ইয়কব, ০৭ মার্ ব ২০২৩: 

"জারিি রিিা বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুরজবুি িহমানেি িদাাংক অনুসিণ কনি েধােমন্ত্রী প্রেখ হারসোি দূিদেী প্রেতৃনে েযুরিি 

ব্যবহািসহ অনেক প্রেনে বাাংিানদে োিীি েমিায়নে উনেখন াগ্য অগ্রগরি সাধে কনিনে"-আজ জারিসাংনে মন্ত্রী ি যানয়ি এক 

প্রগািনেরবি ববঠনক এমে মন্তব্য কনিে মরহিা ও রেশু রবষয়ক েরিমন্ত্রী ফরজিাতুে প্রেসা ইরিিা, এম.রি.। রিরে রেউইয়নকয 

জারিসাংনেি সদি দপ্তনি চিমাে করমেে অে দ্য স্ট্যাোস অব উইনমনেি ৬৭িম অরধনবেনে বাাংিানদে েরিরেরধদনিি প্রেতৃে 

রদনেে। 

েযুরি ব্যবহানিি মাধ্যনম োিীি েমিায়নে বাাংিানদনেি রবরিন্ন েীরিমািা ও উনদ্যানগি কথা উনেখ কনি েরিমন্ত্রী বনিে, 

"রিরজোি বাাংিানদে" সফিিানব সম্পন্ন কিাি িি েধােমন্ত্রী প্রেখ হারসো ‘স্মাে য বাাংিানদে’ অরি াো শুরু কনিে। এই েতুে 

অরি ানেি আওিায় েযুরিি সমথ যনে িরিচারিি হনব বাাংিানদনেি সকি অথ যনেরিক কম যকান্ড। রিরে আনিা বনিে, বাাংিানদনেি 

এই েযুরি-রেিযি উন্নয়ে অগ্র াোয় োিীিা রেনজনদিনক সম্পৃি কিাি সমাে সুন াগ িানব  া িানদিনক বাাংিানদনেি আথ য-সামারজক 

উন্নয়নে গুরুেপূণ য অবদাে িাখনি সহায়িা কিনব। 

েরিমন্ত্রী িাি বিনব্য তুনি ধনিে প্র , সািা প্রদনে োয় ৫০০০ রিরজোি প্রসন্টাি েরিরিি হনয়নে প্র খানে অনধ যনকিও প্রবরে 

োিী কমী রেনয়ারজি িনয়নে। রিরে বাাংিানদনেি অন্যান্য উত্তম অনুেীিনেি উদাহিণও সদস্য িাষ্ট্রসমূনহি সামনে তুনি ধনিে। রিরে 

বনিে প্র , বাাংিানদনেি প্রিাোক খানি কম যিি শ্ররমনকি ৮০ েিাাংনেি প্রবরে োিী  ািা প্রমাবাইনিি মাধ্যনম িানদি মারসক প্রবিে 

প্রিনয় থানকে। বিযমাে সিকাি আনিকটি েযুরি রিরত্তক েকল্প "ইেনফা প্রিরি" চালু কনিনে  াি মাধ্যনম সািা প্রদনেি োয় ১০.২৫ 

রমরিয়ে গ্রামীণ োিীি েমিায়ে সম্ভব হনয়নে। িাোড়া, োিীনদি সরহাংসিা ও প্র ৌে হয়িারে েরিনিাধ ও সুিোি জন্য ‘জয়’ োনম 

একটি প্রমাবাইি অযাি চালু কিা হনয়নে এবাং দুটি সাব যেরণক হেিাইে সারি যস ১০৯ এবাং ৯৯৯ েবিযে কিা হনয়নে। েরিমন্ত্রীি বিনব্য 

উনঠ আসা এই উত্তম অনুেীিেগুরি আন্তজযারিক সম্প্রদায় কতৃযক অিযন্ত গিীিিানব েোংরসি হনয়নে। 

বাাংিানদে সিকাি ২০৩০ সানিি মনধ্য আইরসটিনি োিীি অাংেগ্রহণ ৩০ েিাাংে এবাং ২০৪১ সানিি মনধ্য ৫০ েিাাংনে 

উন্নীি কিাি িেযমাো েণয়ে কনিনে। সিকানিি এই িেমাোি কথা উনেখ কনি েরিমন্ত্রী এসব িেয অজযনে জারিসাংে ও উন্নয়ে 

সহন াগীনদি সহায়িা ও অাংেীদারিে কামো কনিে। 

মন্ত্রী ি যানয়ি প্রগািনেরবি ববঠনকি আনগ েরিমন্ত্রী অনেরিয়াি স্থায়ী রমেনেি উনদ্যানগ আনয়ারজি "Getting it Right 

from the Start: Empowering Women in Green STEM through the Education Pipeline” েীষ বক উচ্চ পর্ বাঘয়র 

সভায় অংেগ্রিণ কঘরন। িাোড়া সকানি রিরে রবশ্বব্যাাংক গ্রুি কতৃযক আনয়ারজি এক মন্ত্রী ি যানয়ি  োি:িাে সিায় অাংে গ্রহণ 

কনিে। রবগি ০৬ মাচ য রিরে সফিিি মন্ত্রীনদি জন্য আইসল্যান্ড ও সুইজািল্যানন্ডি স্থায়ী রমেে কতৃযক আনয়ারজি অনুিানে 

আইসল্যানন্ডি েধােমন্ত্রী কযােরিে জযাকবসনিারত্তি (Katrín Jakobsdóttir) এবাং সুইস  প্রফিানিেনেি প্রেরসনিন্ট অযানিে 

বািনসনেি (Alain Berset) সানথ সাোr কনিে। 

করমেে অে দ্য স্ট্যাোস অফ উইনমে (CSW) হি জারিসাংনেি েধাে ববরশ্বক আন্তঃসিকারি সাংস্থা  া রিঙ্গ সমিা এবাং 

োিীি েমিায়নেি জন্য রবনেষিানব কাজ কনি থানক। এই করমেনেি ৬৭িম চিরি অরধনবেে রবগি ০৬ মাচ য শুরু হনয়নে এবাং 

আগামী ১৭ মাচ য ি যন্ত চিনব। 
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