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বাাংলাদেদে নারী জাগরণ ও ক্ষমতায়দনর অগ্রদূত শেখ হাসিনা: মসহলা ও সেশু সবষয়ক প্রসতমন্ত্রী ফসজলাতুন শনিা ইসিরা 
 

 

 

সনউ ইয়কক, ০৮ মার্ ক ২০২৩: 

 “জাসতর সিতা িাংসবধাদন নারী অসধকার ও িমতা সনসিত কদরদেন। স্বাধীনতা অজকদনর ির জাসতর সিতা নারীর 

ক্ষমতায়ন ও কম কিাংস্থান সৃসি করদত সবসিন্ন িেদক্ষি গ্রহণ কদরন। এরই ধারাবাসহকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ 

হাসিনা বাাংলাদেদে নারীর আর্ ক-িামাসজক উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় সবসিন্ন প্রকল্প, কম কিসরকল্পনা ও উন্নয়ন কার্ কক্রম বাস্তবায়ন 

করদেন। র্ার ফদল শজন্ডার িমতা অজকদনর মাধ্যদম বাাংলাদেে নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়দন সবদে একটি শরাল মদেল 

সহদিদব প্রসতসিত। িরকাদরর নারীবান্ধব উন্নয়ন ও নীসত শকৌেল বাস্তবায়দনর ফদল গত একযুদগ িরকাসর,  শবিরকাসর, 

আত্মকমকিাংস্থানিহ িকল শক্ষদে উদেখদর্াগ্য হাদর নারীর অাংেগ্রহণ বৃসি শিদয়দে”। আজ সনউইয়ককস্থ জাসতিাংদে বাাংলাদেে 

স্থায়ী সমেদন আন্তজকাসতক নারী সেবি উদ্র্ািন উিলদক্ষ আদয়াসজত এক মতসবসনময় িিায় এিব কর্া বদলন মসহলা ও সেশু 

সবষয়ক প্রসতমন্ত্রী ফসজলাতুন শনিা ইসিরা, এম.সি.। 

 

 প্রসতমন্ত্রী ইসিরা বদলন, নারীর অর্ কননসতক ও িামাসজক উন্নয়নদক শবগবান করার লদক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ 

হাসিনা ২০১১ িাদল ‘জসয়তা’ কার্ কক্রদমর সুর্না কদরন। জসয়তার কার্ কক্রম বতকমাদন সবিাগ, শজলা ও উিদজলা ির্ কাদয় 

েসিদয় িদিদে এবাং শেেব্যািী নারীবান্ধব একটি সবিণন শনটওয়াকক গদি উদেদে। ‘জসয়তা’-শক শকন্দ্র কদর তৃণমূল ির্ কাদয় 

নারী উদযাক্তাদের মাদে আত্মসবোি, উrিাহ ও উদ্দীিনার সৃসি হদয়দে।  

 

 জাসতিাংদের সবসিন্ন শফারাদম সনউইয়ককস্থ বাাংলাদেে স্থায়ী সমেন বাাংলাদেদের নারীর ক্ষমতায়ন ও িমতা সবধান 

িাংক্রান্ত সবসিন্ন কার্ কক্রম সনয়সমতিাদব তুদল ধদর। িম্প্রসত জাসতিাংে িাধারণ িসরষদের ৭৮তম অসধদবেদন বাাংলাদেে 

তৃতীয় কসমটির িহ-িিািসত সনব কাসর্ত হদয়দে। এই কসমটি অন্যান্য কার্ কক্রদমর মদধ্য নারী ও সেশুর অসধকার রক্ষায় কাজ 

কদর র্াদক। এ প্রিদঙ্গ প্রসতমন্ত্রী বদলন, এই সনব কার্ন বাাংলাদেেদক জাসতিাংদের নারী ও সেশু সবষয়ক কার্ কক্রদম আদরা 

গুরুত্বপূণ ক অবোন রাখদত িহায়তা করদব। প্রসতমন্ত্রী বহুিাসক্ষক কূটনীসতদত স্থায়ী সমেদনর প্রসতসনসধত্বমূলক এ িকল 

কার্ কক্রদমর ভূয়িী প্রোংিা কদরন। 

 

 সবদকদল সতসন আন্তজকাসতক অসিবািন িাংস্থার উি-মহািসরর্ালক ইউদগাসর্ েোসনদয়লস্ (Ugochi Daniels) িদঙ্গ 

একটি সি-িাসক্ষক ববেক কদরন এবাং শিখাদন সতসন অন্যান্য সবষদয়র মদধ্য সনরািে অসিবািন িাংক্রান্ত সবষদয় আদলার্না 

কদরন। এর পূদব ক গতকাল িন্ধোয় সতসন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আদয়াসজত ঐসতহাসিক ০৭ ই মাদর্ কর অনুিাদন প্রধান অসতসর্ 

সহদিদব শর্াগোন কদরন।  
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