
বাংলােদশ ও আেমিরকার মধ�কার ব�বসা-বািনজ� স�সারেন, ইউএস বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস� এ�
ই�া�জ (ইউএসিবিসিসআই’)এর উেদ�েগ যু�রাে�র িনউইয়েক�  সফলভােব  অনু�ত হেয়েছ "ই এ� এফ
কমাস� িবজেনস সািমট এ� উইম�ান এ�ারে�িনউর এ�ওয়াড� -২০২১"। ২০ নেভ�র, শিনবার িনউইয়েক� র
লােগা�ড�য়া ম�ািরয়ট �হােটেল এ অনু�ত হয়। এবারই �থমবােরর মেতা নারী উেদ��ােদর �ীকৃিত ও
তােদর উৎসািহত  করেত আেয়াজন করা হেয়েছ ‘উইম�ান এ�ারে�িনউর এ�ওয়াড�  - ২০২১’ অনু�ান�
স�ালনা কেরন �শহলা ইফেতখার ও �চ�ােরর পিরচালক �শখ ফরহাদ।�াগত ব�ব� �দন আেয়াজক
সংগঠেনর �ধান কায�িনব�াহী ও ��িসেড� িলটন আহেমদ। অনু�ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব ব�ব� রােখন
িনউইয়ক�  ��ট িসেনটর লুইস আর. �সপুলেভদা, িনউইয়ক�  ��ট এেস�িলম�ান �ডিভড আই. ওেয়ি�ন,
িনউইয়ক�  ��ট এেস�িলওেমন �জিনফার রাজকুমার, িনউইয়ক�  ��ট এেস�িলওেমন মাইেকল িস. �সােলজ, 
 �মাফা�ল �হােসন �ডেমাে�ট িড�ক িলডার, ৩৮ এেস�িল িড�ক এবং বাংলােদশ সরকােরর প�
�থেক বাংলােদেশর ওয়ািশংটন িড.িস দতূাবােসর ইকেনািমক িমিন�ার �মহদী হাসান, িনউইয়েক� র ভার�া�
কনসাল �জনােরল এস এম নাজমুল হাসান। অনু�ােন মূল �ব� উপ�াপন কেরন ইউএসিবিসিসআই’ এর
�যুি� ও উ�াবন কিম�র  সভাপিত- �মাহা�দ আহসান, �েফসর �হনা িসি�কী,�িত�াতা এবং �বাড�
িডের�র, অ�ািজল ইন এডুেকশন ইউএসএ (AiEUSA), আিলফ লায়লা নািবলা - সহকারী ভাইস-
��িসেড� (ব�া� অফ আেমিরকা), মািনকা রায় �চৗধুরী-��িসেড�, বাংলােদশ আেমিরকান উইেমন ফর
�ে�স, ডাঃ িসমা কােরতনয়া-রা�দতূ, জািতসংঘ, �মির �জাবােয়দা-িরে�জে��ভ �জিসকা রামুস
িনউইয়ক�  ��ট িসেনটর,যু�রাে� �সানালী এ�েচে�র �ধান কায�িনব�াহী �দব�ী িম�,�মাহা�দ জািহদ
কিরম, NYPD পুিলশ অিফসার ,�শখ গািলব রহমান�িত�াতা এবং �ধান িনব�াহী কম�কত� া, �া�েফােটক
একােডমী,িদলীপকুমার থা�া�নে�িসেড�, ওয়া��  ইেয়াগা কিমউিন� ইনক সহ আেরা অেনেকই। উে�খ�
নারীর �মতায়েনর �িত সমথ�ন জািনেয় �িতবছর ১৯ নেভ�র তািরখ�েক নারী উেদ��া িদবস বা
উইম�ান এ�ারে�িনউরিশপ �ড িহেসেব �ঘাষণা িদেয়েছ জািতসংঘ। এরই অংশ িহেসেব ২০ নেভ�র
যু�রাে� বসবাসকারী ১০ নারী উেদ��ােক স�াননা জািনেয়েছ ইউএসিবিসিসআই।

�াগত ব�েব� ইউএস বাংলােদশ �চ�ার অফ কমাস� অ�া� ই�া� (ইউএসিবিসিসআই) ��িসেড� ও �ধান
কায�িনব�াহী, জনাব �মা. িলটন আহেমদ বেলন, আমরা সবাই এখােন জেড়া হেয়িছ এই অ�েল এবং এর
বাইেরও নারী উেদ�া�া িদবেসর অজ� ন উদযাপন করেত। আজেকর সািমেট নতুন উেদ�া�ারা তােদর
কম�জীবন এবং ব�ি�গত ল�� অজ� েন িকভােব কাজ কেরেছ তা িবিভ� ��াতােদর জন� এক�
ই�াের�ভ প�িতেত �িশ�ণ এবং তথ� �হণ করার জন� এক� ��াটফম� �দান কের। আজেকর ইেভে�
অংশ�হণকারীেদর নানান �পশাদারেদর সােথ পিরিচত হবার সুেযাগ কের িদেয়েছ এবং তােদর সফল
হওয়ার জন� �েয়াজনীয় িবষয়�িলর িনেয় আেলাচনা করারও সুেযাগ �পেয়েছ। এই সািমট নতুন নারী
উেদ�া�ােদর তােদর পরবতী�  পরামশ�দাতা, ব�ু এবং �ােয়�েদর সােথ সংযু� করেব।

ইউ. এস. বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস� এ� ই�া�জ এর উেদ�েগ িনউইয়েক�
সফলভােব অনু�ত হেয়েছ, ‘ই এ� এফ কমাস� িবজেনস সািমট এ� উইম�ান
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িবে�র শতািধক �দেশর সে� এ বছেরর ২০ নেভ�র িনউইয়েক�  ইউএস বাংলােদশ �চ�ার অফ কমাস� অ�া�
ই�া�র(ইউএসিবিসিসআই) উেদ�ােগ উদযাপন করা হেয়েছ "নারী উেদ�া�া িদবস - ২০২১"। 

বত� মােন অনলাইনিভি�ক উেদ�ােগ নারী উেদ�া�ােদর উপি�িত তুলনামূলক �বিশ ল� করা যায়।  কারণ
সামািজক ও পািরবািরক দায়ব�তা ও �িতব�কতা িবেশষ বাধা হেয় দঁাড়ায় না বেল অনলাইন  িভ�ক
উেদ�ােগ নারীরা খুব ��ে�ই পদচারণা করেত পাের।

এক� �দেশর অথ�ৈনিতক উ�য়েন িশে�ােদ�াগ এবং িশে�ােদ�া�ার ভূিমকা অন�ীকায�। িশে�ােদ�াগই
�দেশর সকল ব�গত ও অব�গত স�দ স�ক এবং সেব�া� মা�ায় ব�বহােরর মাধ�েম �দেশর অথ�ৈনিতক
উ�িতেক �রাি�ত কের।

ওয়া��  ইেকানিমক �ফারােমর ‘��াবাল �জ�ার গ�াপ িরেপাট�  ২০২০’ অনুযায়ী, পৃিথবীর িবিভ� �দশ নারী
সমতার ��ে� িবিভ� অব�ােন রেয়েছ। এমনিক উ�ত �দেশও নারী সমতা পুেরাপুির অ�জ�ত হয়িন। তােদর
িরেপাট�  অনুযায়ী, ১৫৩� �দেশর মেধ� এক� �দশও পুেরাপুির নারী-পুর�েষর সমতা অজ� ন করেত পােরিন।
সামি�কভােব গেড় সারা পৃিথবীর ১৫৩� �দেশ �জ�ার গ�াপ পূরণ হেয়েছ ৬৯ শতাংশ। সবেচেয় এিগেয়
আেছ আইসল�া�, �য �দশ� নারী-পুর�েষর ফারাক ৮৮ শতাংশ পূরণ করেত �পেরেছ। �থম পাঁচ� �দেশর
মেধ� চার�ই নরিডক। এর মেধ� রেয়েছ আইসল�া� (১ম), নরওেয় (২য়), িফনল�া� (৩য়) ও সুইেডন (৪থ�)।
পাঁচ ন�ের রেয়েছ লািতন আেমিরকার �দশ িনকারা�য়া। এ �জ�ার গ�াপ সূচেক বাংলােদেশর অব�ান
৫০তম। দি�ণ এিশয়ার অন� �দশ�েলার মেধ� �নপাল ১০১তম, �ীলংকা ১০২তম, ভারত ১১২তম, ভুটান
১৩১তম ও পািক�ান ১৫১তম। অথ�াৎ এখােন বাংলােদশ সবার �চেয় এিগেয় আেছ। �ধু দি�ণ এিশয়ােতই
নয়, এমনিক িস�াপুর (৫৪তম), চীন (১০৬তম), জাপান (১২১তম) এবং অন� অেনক �দেশর �চেয়ও
বাংলােদশ এিগেয় রেয়েছ; যা সিত�ই িব�য়কর ও �শংসনীয়।

অনু�ােন সমাপনী ব�ব� রােখন জনাব আ�লু কােদর িময়ঁা, সহ-সভাপিত ইউএস বাংলােদশ �চ�ার অব
কমাস� এ� ই�া�।
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