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নািীি অরিকাি প্ররিষ্ঠা কিতি সিকারি ক্ষমিাি ব্যব্হাি ব্া হস্ততক্ষপ কিা ভাত া ককাতনা পন্থা নয়। ব্িং এমন 

রকছু কিা উরিি যাতি সমাজ ও পরিব্াি রনতজ কেতকই নািীতক সম্মান কেয়, িাি অরিকাি রনরিি কতি। নািীিাও 

িাতেি অরিকাি ব্ুতে রনতি পাতি এব্ং িাি জনয কসাচ্চাি হয় এমন ব্যব্স্থা োকতি হতব্। ব্র্যাক রব্শ্বরব্েযা তয়ি 

ব্র্যাক ইনরিটিউট অব্ গভন্যান্স অযান্ড কেতভ পতমতেি (রব্আইরজরে) সাতব্ক প্রিান গতব্ষক (প্রয়াি) রসরমন 

মাহমুে নািীি ক্ষমিায়নতক এভাতব্ কেখতিন। রসরমন মাহমুতেি সম্মাতন রব্আইরজরে আতয়ারজি 'জ্ঞান, শরি ও 

সামারজক পরিব্ি্ন' রশতিানাতম রিন রেতনি এক সতম্ম তন কেতশি প্ররেিযশা অে্নীরিরব্েিা এসব্ কো ব্ত ন। 

 

ব্র্যাক কসোি ইতন আতয়ারজি সতম্ম তনি উতবািন অনষু্ঠাতন রসরপরেি কিয়ািমযান অিযাপক কিহমান কসাব্হান 

ব্ত ন, রসরমন মাহমুতেি কাতজি ব্ড় কক্ষত্র রছ  নািীি গভ্িািণ, শ্রমব্াজাতি নািীি অংশগ্রহণ এব্ং নািীি 

ক্ষমিায়ন। রব্তশষি নািীতেি অরিকাি রব্ষতয় কসাচ্চাি হওয়াি কো রিরন ব্ তিন। রিরন িাি কাতজি মিয রেতয় 

এসব্ ইসুযতক পিব্িী িাতপ রনতয় কগতছন। সমাতজি রূপান্তি প্ররিয়া খবু্ কাতছ কেতক প্রিযক্ষ কতিতছন। িরুণ 

গতব্ষকতেি জনয একজন  গাইে, পিামশ্োিা ও ব্নু্ধ রছত ন  রিরন। 

 

প্রয়াি রসরমন মাহমুে রব্রশষ্ট অে্নীরিরব্ে অিযাপক ওয়ারহেউরিন মাহমুতেি স্ত্রী। অনষু্ঠাতন ওয়ারহেউরিন মাহমুে 

ব্ত ন, নািীি অরিকািতক প্ররিষ্ঠা কিাি জনয সিকারি ক্ষমিা ব্যব্হাি কিা ব্া হস্ততক্ষপ জািীয় রকছু পছন্দ 

কিতিন না রসরমন মাহমুে। রসরমন িাইতিন, সমাজ ও পরিব্াি কযন এমনভাতব্ পরিব্রি্ি হয়, যাতি 

স্বিঃস্ম্ফূি্ভাতব্ নািী িাি রনতজি সম্মান ও ময্াো খুুঁতজ রনতি পাতি। রিরন এমন রকছু কিতি িাইতিন, যাতি 

নািীিা স্বাব্ ম্বী হন ও রনতজি অরিকাি ব্ুতে রনতি পাতিন। সমাতজি পরিব্ি্ন ব্ুেতি রিরন এতকব্াতি মাঠ পয্াতয় 

কযতিন। 

 

ব্র্যাতকি কিয়ািপািসন কহাতসন রজল্লুি িহমান ব্ত ন, 'কাতজি কক্ষতত্র অতনতকই ফ াফ  কী হতব্, আতগই িা রনতয় 

ভাতব্ন। এটা না কতি কাজটায় মতনাতযাগ কেওয়া উরিি। কশতষ কী অজ্ন কি াম, আি কী কি াম না; িাতি 

রকছু আতস যায় না। রব্শ্বতক ব্েত  রেতি পারি- এমন ইচ্ছা রনতয় কাজ কিাটাই মুখয উতিশয হওয়া উরিি। রসরমন 

মাহমুে এভাতব্ই কাজ কতিতছন। রিরন আিও ব্ত ন, গতব্ষকতেি নানা িেয-উপাত্ত কেতক িাি কমৌর ক অংশ খুুঁতজ 

পাওয়াি ক্ষমিা োকা উরিি। রসরমন মাহমুে রছত ন কিমনই একজন গতব্ষক, রযরন রব্শ্বাসতযাগয িেয ছাড়া 
ককাতনা রব্ষতয় ককাতনা কোই ব্ তিন না। 



 

উতবািন অনুষ্ঠাতন  ন্ডন সু্ক  অব্ ইতকানরমকস অযান্ড পর টিকযা  সাতয়তন্সি (এ এসই) অিযাপক নায় া কাব্ীি, 

ব্র্যাক ইনরিটিউট অব্ গভন্যান্স অযান্ড কেতভ পতমতেি (রব্আইরজরে) রনব্্াহী পরিিা ক ে. ইমিান মরিন 

উপরস্থি রছত ন। রিন রেতনি সতম্ম তনি প্রেম রেতন নািীি গভ্িািণ, র ঙ্গরভরত্তক শ্রমব্াজাি ও নািীি ক্ষমিায়ন 

ইসুযতি পৃেক কসরমনাি হয়। আজ ও আগামীকা  নািীতেি জনয পৃেক আো ি স্থাপন ইসুযতি কসরমনাি হতব্। 
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