I do like to learn more on why 16 days activism and why my comrades taking slogan that
we will construct the world in orange color. A lot of programs in this regard being
organized, especially motivated by our international actors. But, we do like to request
all not to forget, we have a Begum Rokeya, 9th December is her birth and death date.
We should celebrate her life, we need to take his words and work. If we do not bring
her then who else will do this. We will be best internationalist if we will be a best
nationalist. We have to take our best what we have in our nation, then we will also be
able to take best from our other nations. I am thankful to BDCSO process and COAST
staff who are placing slides on words from Begum Rokeya, and also they are planning to
organize session in this regard in different places. Let’s learn from our own place first.
We will get the slides both in English and Bangla in our websites.

আমার অেনক ব�ু গত েবশ কেয়কিদন ধের পৃিথবীটােক কমলা রেঙ সাজােনার আে�ালন করেছন।
এই িবষেয় অেনক অনু�ােনরও আেয়াজন করা হে�। অবশ� এে�ে� আমােদর িবেদশী ব�ু,
আ�জ�ািতক িবিভ� সং�ার স��য়তাই েবিশ। আিম সকেলর উে�েশ�ই বিল, নারী অিধকার িনেয়
স��য় এক আদশ িহেসেব
�
আমােদর রেয়েছন েবগম েরােকয়া। ৯ িডেস�র তার জ� ও মৃত��র তািরখ।
আমােদর উিচৎ তাঁর কথা�েলা সমােজ ছিড়েয় েদওয়া, এবং েস ল�� বা�বায়েন আমােদর উিচৎ ৯
িডেস�র েবগম েরােকয়া িদবস পালন করা, তাঁর কথা ও কাজেক আমােদর ধারণ করেত হেব। আমরা
তখনই উ�ম আ�জ�ািতকতাবাদী হেত পারেবা , যিদ

আমরা উ�ম জাতীয়তাবাদী হেত

পাির। আমােদর জাতীয় ব����, জাতীয় ইিতহাস-সং�ৃিতর মেধ� যা আেছ তার েসরাটাই আমােদর
িনেত হেব, আর তা হেলই আমরা অন�ান� জািতর উ�ম ৈবিশ���েলা িনেত পারব। আিম িবিডিসএসও
���য়া এবং েকা� কম�েদর �িত কৃত�, যারা েবগম েরােকয়ার অসাধারণ ���পূণ ম�েব�র
�
উপর
িবিভ� ধরেনর িভিডও ও ি�রিচ� �কাশ করেছন, তারা িবিভ� জায়গায় এই িবষেয় আেলাচনা
সভারও আেয়াজন করার পিরক�না করেছন। আসুন আেগ আমরা িনেজর উৎস��েলা েথেক িশ�া
লাভ কির।
েবগম েরােকয়া িদবস উপলে� আমােদর �কািশত সবিকছ� আমােদর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।

