
আন্তর্জাতিক র্াতিসংঘ শাতন্তরক্ষী তিবস-২০১৩  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হাতসনা  

বুধবার, ২৯ শম ২০১৩, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন শকন্দ্র, ঢাকা  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সহকমীবৃন্দ,  

সশস্ত্র বাতহনীর প্রধানগণ,  

র্াতিসংম্মঘর আবাতসক প্রতিতনতধ,  

কূটনীতিকবৃন্দ,  

উপতিি সুতধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আন্তর্জাতিক র্াতিসংঘ শাতন্তরক্ষী তিবস উিযাপন অনুষ্ঠাম্মন উপতিি সকলম্মক আমার আন্ততরক শুম্মভচ্ছা ও অতভনন্দন 

র্ানাতচ্ছ।  

র্াতি তহম্মসম্মব আর্ আমাম্মির র্ন্য একটি আনম্মন্দর তিন, শগৌরম্মবর তিন। তবশ্ব শাতন্ত প্রতিষ্ঠায় বাংলাম্মিশ একটি অগ্রণী রাষ্ট্র 

তহম্মসম্মব আর্ আন্তর্জাতিকভাম্মব প্রশংতসি হম্মচ্ছ।  

সুতধমন্ডলী,  

সব জকাম্মলর সব জম্মেষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতর্বুর রহমান ১৯৭৪ সাম্মলর ২৪ শসম্মেম্বর র্াতিসংঘ সাধারণ 

পতরষম্মি শিয়া ভাষম্মণ বাংলাম্মিম্মশর পররাষ্ট্রনীতি তবম্মশ্বর কাম্মে তুম্মল ধম্মরন। তিতন তবশ্ব শাতন্ত ও তনরাপত্তা রক্ষায় অবিান রাখার 

শঘাষণা শিন। তিতন বম্মলন, ‘‘সকম্মলর প্রতি বন্ধুত্ব, কাম্মরা প্রতি ববতরিা নয়; এবং সকল তবম্মরাম্মধর শাতন্তপূণ জ সমাধানই বাংলাম্মিম্মশর 

পররাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র।''  

র্াতির তপিার শসই নীতিই আমরা অনুসরণ করতে। বাংলাম্মিশ তবম্মশ্বর শাতন্ততপ্রয় ও বন্ধুপ্রিীম সকল শিম্মশর সাম্ম  

সুসম্পকজ বর্ায় রাখম্মে। তবশ্বশাতন্ত প্রতিষ্ঠায় র্াতিসংম্মঘর অধীম্মন সতিয়ভাম্মব অংশগ্রহণ করম্মে। আমাম্মির সশস্ত্র ও পুতলশ বাতহনীর 

সিস্যরা র্ীবন হুমতকর মুম্মখ শরম্মখও তবম্মশ্বর তবতভন্ন সংঘািময় অঞ্চম্মল সতহংসিা শমাকাম্মবলা ও শাতন্ত প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূতমকা 

পালন করম্মে।  

সুতধবৃন্দ,  

র্াতিসংঘ বহুর্াতিক বাতহনীম্মি বাংলাম্মিম্মশর শাতন্তরক্ষীম্মির অনন্য অবিান শিম্মশর ভাবমূতিজ উজ্জ্বল কম্মরম্মে। তবশ্বব্যাপী 

িা প্রশংতসি হম্ময়ম্মে। তবশ্বশাতন্ত প্রতিষ্ঠায় আমাম্মির অবিানম্মক সুসংহি কম্মরম্মে। অ জননতিক ও সামতরক তিক শ ম্মক অগ্রসর 

শিশগুম্মলার সাম্ম  সম্পকজ উন্নয়ম্মন গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা রাখম্মে। বাংলাম্মিশ একটি ময জািাসম্পন্ন রাম্মষ্ট্র পতরণি কম্মরম্মে।  

বাংলাম্মিশ সব জাতধক শাতন্তরক্ষী শপ্ররণকারী শিশ। এটি আমাম্মির র্ন্য অিযন্ত গম্মব জর তবষয়। তবশ্বশাতন্ত প্রতিষ্ঠায় তনম্ময়াতর্ি 

বিজমাম্মন ১১৬টি শিম্মশর ৯২ হার্ার ৫৪১ র্ন শাতন্তরক্ষীর মম্মে শুধু বাংলাম্মিম্মশর শাতন্তরক্ষীর সংখ্যাই ৮ হার্ার ৯৩৬ র্ন। এর 

মম্মে ২২৪ র্ন নারী শাতন্তরক্ষী।  

র্াতিসংম্মঘর অধীম্মন মাতলম্মি শয নতুন শাতন্তরক্ষী বাতহনী শমািাম্ময়ন হম্মি যাম্মচ্ছ শসখাম্মনও বাংলাম্মিশ অংশগ্রহণ করম্মব। 

আরও শবশী শাতন্তরক্ষী শসনা ও পুতলশ সিস্য শপ্ররম্মণর লম্মক্ষয সরকার তনরলসভাম্মব কার্ কম্মর যাম্মচ্ছ। 

তপ্রয় শাতন্তরক্ষীবৃন্দ,  

আপনারা শপশািাতরত্ব, িক্ষিা ও তনষ্ঠা প্রিশ জন কম্মর যুদ্ধতবধ্বস্ত শিম্মশ শাতন্ত তিতরম্ময় আনম্মেন। ঐ সব শিম্মশর র্নগম্মণর 

আিা অর্জন করম্মেন। র্ীবম্মনর ঝুঁতক তনম্ময় তববািমান গ্রুপগুম্মলাম্মক তনবৃি করম্মেন। শিম্মশর র্ন্য প্রশংসা বম্ময় আনম্মেন। ববম্মিতশক 

মুদ্রা অর্জন করম্মেন। যা আমাম্মির অ জনীতিম্মি গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা রাখম্মে।  



আপনারা তবশ্বশাতন্ত রক্ষার পাশাপাতশ শিম্মশর তভিম্মরও তবতভন্ন সমম্ময় র্াতি গঠনমূলক গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা পালন করম্মেন। 

আতম মহান মুতিযুম্মদ্ধ আপনাম্মির উজ্জ্বল ভূতমকাম্মক স্মরণ করতে। আতম তবশ্বাস কতর, আপনারা শিশমাতৃকার প্রম্ময়ার্ম্মন 

তনম্মর্ম্মিরম্মক সিা তনম্ময়াতর্ি রাখম্মবন।  

র্াতিসংঘ শাতন্তরক্ষা কায জিম্মম আমাম্মির এ পয জন্ত ১১০ র্ন শাতন্তরক্ষী শহীি হম্ময়ম্মেন। আতম সকল শহীি শাতন্তরক্ষীর 

রুম্মহর মাগম্মিরাি কামনা করতে। িাম্মির শগৌরম্মবাজ্জ্বল ভূতমকার ক া স্মরণ করতে। িাম্মির শশাক সন্তপ্ত পতরবাম্মরর প্রতি গভীর 

সমম্মবিনা র্ানাতচ্ছ। গি এক বেম্মর শহীি দুই র্ন শাতন্তরক্ষীর পতরবার এবং পাঁচ র্ন আহি শাতন্তরক্ষীম্মক আর্ সোননা প্রিান 

করা হম্মলা। 

আগামী তিনগুম্মলাম্মি শাতন্তরক্ষা আরও চযাম্মলতজং হম্মব। এ চযাম্মলজ শমাকাম্মবলার সামর্থ্জ বৃতদ্ধর লম্মক্ষয সরকার শবশতকছু 

কম জসূচী বাস্তবায়ন কম্মরম্মে। চতু জ প্রর্ম্মের ট্াংক, ২-ইতজন তবতশষ্ট শহতলকোর, এতপতস, শশারাডসহ আধুতনক সরজাম সংগ্রহ করা 

হম্ময়ম্মে। প্রতশক্ষণ শর্ারিার করা হম্ময়ম্মে। এম্মি আপনাম্মির আত্মতবশ্বাস ও সামর্থ্জ আরও বাড়ম্মব। সম্মব জাচ্চ শপশািাতরত্ব বর্ায় রাখম্মি 

তনম্মর্ম্মিরম্মক সাব জক্ষতণকভাম্মব আপম্মডট রাখম্মি হম্মব। 

তবশ্বশাতন্ত রক্ষার মহান এই প্রম্মচষ্টায় বাংলাম্মিম্মশর মানুষ সবসময় আপনাম্মির পাম্মশ  াকম্মব। আপনারা বাংলাম্মিশম্মক 

তবম্মশ্ব একটি শতিশালী শাতন্ত প্রতিষ্ঠাকারী শিশ তহম্মসম্মব প্রতিষ্ঠা করম্মবন, তবম্মশ্ব বাংলাম্মিম্মশর পিাকাম্মক সমুন্নি রাখম্মবন, এটাই 

আমাম্মির প্রিযাশা।   

সুতধমন্ডলী,  

তবশ্বশাতন্ত রক্ষার পাশাপাতশ আমরা আন্তর্জাতিক শাতন্ত কূটনীতিম্মি নতুন মাত্রা শযাগ কম্মরতে। ২০১০ সাম্মল র্াতিসংম্মঘর 

তপস তবতডং কতমশম্মনর ন্যাম শকা-অতড জম্মনটর তহম্মসম্মব বাংলাম্মিশ তবম্মশ্বর তবতভন্ন শিম্মশ তবম্মরাধ পরবিী শাতন্ত প্রতিষ্ঠায় সতিয় 

ভূতমকা শরম্মখম্মে। ২০১২ সাম্মল বাংলাম্মিশ তপস তবতডং কতমশম্মনর সভাপতি তনব জাতচি হয়।  

বাংলাম্মিম্মশর র্নগম্মণর পক্ষ শ ম্মক আতম ২০১১ সাম্মল র্াতিসংঘ সাধারণ পতরষি অতধম্মবশম্মন তবশ্বশাতন্ত প্রতিষ্ঠায় 

‘‘র্নগম্মণর ক্ষমিায়ন ও উন্নয়ন'' মম্মডল উপিাপন কতর। গি তডম্মসম্বম্মর র্াতিসংম্মঘর ১৯৩টি সিস্য রাষ্ট্র সব জসেতিিম্মম এই প্রস্তাব 

পাশ কম্মরম্মে। আমাম্মির উত্থাতপি ‘‘শাতন্তর সংস্কৃতি'' প্রস্তাবটি পাশ হম্ময়ম্মে।  

সুতধবৃন্দ,  

র্াতির তপিার পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র প্রতিপালন কম্মর তবশ্বশাতন্ত প্রতিষ্ঠায় আমাম্মির প্রম্মচষ্টা অব্যাহি রাখম্মি আমরা 

বদ্ধপতরকর। এ অঙ্গীকার ব্যি কম্মর এবং তবম্মশ্ব িীঘ জিায়ী শাতন্ত প্রতিতষ্ঠি শহাক এ কামনা কম্মর আমার বিব্য শশষ করতে।  

আপনাম্মির সকলম্মক ধন্যবাি।  

শখািা হাম্মির্।  

র্য় বাংলা র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাম্মিশ তচরর্ীবী শহাক। 


