
জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানকে ‘জুতিও কুতর' োতিিদকে  
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বৃহস্পতিবার, ২৩ শম ২০১৩, ওিমানী স্মৃতি তমিনায়িন, ঢাো  

 

তবিতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

অনুষ্ঠাকনর িভািতি,  

িহেমীবৃন্দ,  

তবকদেী অতিতিবৃন্দ,  

উিতিি সুতধমন্ডিী,  

আিিািামু আিাইকুম।  

             

িব িোকির িব িকেষ্ঠ বাঙাতি, জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমান ‘জুতিও-কুতর' োতি িদকে ভূতিি হওয়ার ৪০ 

বছর পূতিি উিিকয বাাংিাকদে োতি িতরিদ আকয়াতজি আজকের এ অনুষ্ঠাকন উিতিি িেিকে আমার শুকভচ্ছা জানাতচ্ছ।  

আজ শিকে চার দেে আকে তবশ্ব োতি িতরিদ জাতির তিিাকে জুতিও কুতর োতি িদকে ভূতিি েকর। এটি হকচ্ছ তবশ্ব 

োতি প্রতিষ্ঠায় িাঁর অবদাকনর আিজিাতিে স্বীকৃতি। বাাংিাকদকের জন্য প্রিম আিজিাতিে িম্মান।  

তবশ্ব োতি িতরিদ আমাকদর মহান মুতুদ্ক র িময় িব িামকভেভাকব আমাকদর িাকে দাঁতেকয়তছি। এ িতরিদ তছি আমাকদর 

অকৃতিম বন্ধু। িাতেস্তানী হানাদার বাতহনীর বব িরিার েিা তবশ্ববািীকে জানাকি িাঁকদর প্রকচষ্টা তছি প্রোংিনীয়। এ িতরিদ ১৯৭৫ 

িাকির ১৫ আেস্ট জাতির তিিার তনম িম হিোোকন্ডন প্রতিবাদ েকর। তবশ্ব জনমি সৃতষ্টকি ভূতমো রাকখ। আমাকদর িাকিও 

শ াোক াে েকর এবাং িান্ত্বনা শদয়। আতম তবশ্ব োতি িতরিকদর অবদান কৃিজ্ঞিার িাকি স্মরণ েরতছ।  

জাতির তিিা তছকিন তবকশ্বর মুতুোমী, তনিীতেি, শমহনতি মানুকির অতবিাংবাতদি শনিা। োতি, িাম্য, স্বাধীনিা ও 

েণিন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিতন আজীবন িাংগ্রাম েকরকছন। শজি, জুলুম, অিোচার, তন িািন িহে েকরকছন। িাঁর অতুিনীয় 

িাাংেঠতনে যমিা, রাষ্ট্রনায়কোতচি প্রজ্ঞা, মানতবে মূল্যকবাধ, ঐন্দ্রজাতিে ব্যতুত্ব বাঙাতি জাতিকে স্বাধীনিা িাংগ্রাকমর িকয 

ঐেেব  েকর। িাঁর তনকদ িকে বাঙাতি জাতি মুতুদ্ক  ঝাঁতিকয় িকে। স্বাধীন বাাংিাকদকের অভ্যেদয় হয়। তিতন েণিন্ত্র, িমাজিন্ত্র, 

ধম িতনরকিযিা ও জািীয়িাবাদকে রাকষ্ট্রর মূিনীতি তহকিকব শ ািণা েকরন। এর মধ্য তদকয় তিতন তবশ্ব রাজনীতিকি এেটি নতুন 

দে িন প্রতিষ্ঠা েকরন। দতযণ-পূব ি এতেয়ার িাং ািময় িতরতিতি উত্তরকণ তিতন োতি প্রতিষ্ঠার উকযাে শনন। তিতন দ্ তবধ্বস্ত 

বাাংিাকদে পুনে িঠন েকরন। োতি িদে েতমটি জাতির তিিার েকম ির স্বীকৃতিিকি এ তবিয়গুকিা উকল্লখ েকরন।  

সুতধমন্ডিী,  

 জাতির তিিা ‘‘িেকির িাকি বন্ধুত্ব, োরও প্রতি ববতরিা নয়'' এবাং ‘‘িেি তবকরাকধর োতিপূণ ি িমাধান''শে 

িররাষ্ট্রনীতির মূিমন্ত্র তহকিকব গ্রহণ েকরন। িাঁর েম িজীবকনর প্রতিটি িদকযকি এ নীতির প্রতিফিন আমরা শদখকি িাই।  

জাতির তিিার িদাঙ্ক অনুিরণ েকর আমরা োতির জন্য ন্যায়তবচার প্রতিষ্ঠাকে েরণীয় তহকিকব গ্রহণ েতর। 

অিাম্প্রদাতয়ে, েণিাতন্ত্রে এবাং প্রেতিেীি আদে িকে আমরা েু তভতত্তর উির প্রতিতষ্ঠি েকরতছ। আইকনর োিকনর প্রতি দৃঢ় 

অঙ্গীোর প্রতিকবেী শদেগুকিার িাকি তবকরাধ তনষ্পতত্তকি আমাকদর িাহায্য েকরকছ। জাতিিাং  োতিরযা তমেকন আমাকদর 

অাংেগ্রহণও এেই নীতির উির প্রতিতষ্ঠি।  

আমরা িামাতজে োতি প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও প্রতিোরমূিে কূটনীতি অনুিরণ েতর। বাাংিাকদে জাতিিাং  তিি তবতডাং 

েতমেকন NAM এর িমন্বয়োরী শদে। জাতিিাংক র মানবাতধোর োউতিি এবাং ECOSOC এর িদস্য। েণিন্ত্র, 

অিাম্প্রদাতয়েিা, ন্যায়তবচার, আইকনর োিন, নারী ও তেশু অতধোরিহ িব িস্তকরর জনেকণর মানবাতধোর প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাতধোর 



তদকয়তছ। এিব শযকি আমাকদর িাফল্য আিজিাতিেভাকব স্বীকৃতি শিকয়কছ। আি ি-িামাতজে উন্নয়কনর শযকি বাাংিাকদে উন্নয়নেীি 

তবকশ্বর শরাি মকেকি িতরণি হকয়কছ।  

সুতধবৃন্দ,  

আমাকদর েি িরোকরর আমকি ১৯৯৭ িাকি আমরা িাব িিে চ্টগগ্রাম োতি ুকতু েতর। এখন আমরা এ ুকতুর বাস্তবায়ন 

েরতছ। এর ফকি দুই দেকের িাং াকির অবিান হকয়কছ। িাব িিে চট্রগ্রাকম োতি ও উন্নয়ন তনতিি হকয়কছ। ১৯৯৬ িাকি ভারকির 

িকঙ্গ দী িকময়াদী েঙ্গা িাতন ুকতু েতর। েঙ্গার িাতনর ন্যায্য তহস্যা তনতিি েতর।   

এবার িরোকরর দাতয়কত্ব আিার ির ভারকির িাকি আকিাচনার মাধ্যকম তিন তব া েতরকোর ২৪  ণ্টা উন্মুু রাখার 

ব্যবিা েকরতছ। আমরা আিজিাতিে আদািকির মাধ্যকম মায়ানমাকরর িাকি িমুদ্রিীমা তনকয় তবকরাকধর মীমাাংিা েকরতছ। 

বকঙ্গািিােকরর ১ িকয ১১ হাজার ৬৩১ বে িতেকিাতমটার এিাোয় আমাকদর িাব িকভৌমত্ব প্রতিতষ্ঠি হকয়কছ। আতম তবশ্বাি েতর, 

প্রতিকবেী শদকের িাকি আকিাচনার মাধ্যকম শ  শোন িমস্যার োতিপূণ ি িমাধান েরা িম্ভব।  

ন্যায়তবচার তনতিি েরা োতি প্রতিষ্ঠার অন্যিম পূব িেিি। আমরা জাতির তিিা হিোর তবচার েকরতছ। ১৯৭১ িাকি মহান 

মুতুদ্ক  িাং টিি দ্ ািরাধ ও মানবিার তবরুক  অিরাকধর তবচাকরর রায় শদয়া শুরু হকয়কছ। জািীয় চার শনিার হিোর তবচার 

হকয়কছ। িেি অন্যাকয়র তবচার তনতিি েরার মাধ্যকম শদকে োতি ও েণিন্ত্র সুপ্রতিতষ্ঠি েরকি আমরা ব িতরের।  

বাাংিাকদে জাতিিাংক র িন্ত্রাি তবকরাধী িনকদর অনুস্বাযরোরী শদে। িন্ত্রাকির তবরুক  আমরা Zero tolerance 

নীতি গ্রহণ েকরতছ। আমরা জঙ্গীবাদ ও িন্ত্রািবাদ দমন েকরতছ। আইন প্রকয়ােোরী িাংিাগুকিার িামর্থ্ি বৃত  েকরতছ। আমরা 

তনব িাচন েতমেন, দুনীতি দমন েতমেন, মানবাতধোর েতমেন, ির্থ্ েতমেনিহ েণিাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠানগুকিা েতুোিী েকরতছ। 

তবচার তবভােিহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাকব োজ েরকছ।  

সুতধমন্ডিী,  

আতম ২০১১ িাকি জাতিিাং  িাধারণ িতরিকদর অতধকবেকন তবশ্বোতি প্রতিষ্ঠায় জনেকণর যমিায়ন ও উন্নয়ন মকেি 

উিিািন েতর। (১) ক্ষুধা এবাং দাতরদ্রে তনমূ িি, (২) ববিম্য হ্রাি, (৩) বঞ্চনা িা ব, (৪) িেকির অিভ্য িতুমূিে উন্নয়ন েম িোন্ড, 

(৫) মানবিম্পদ উন্নয়ন ত্বরাতন্বিেরণ এবাং (৬) িন্ত্রাি তনমূ িি - এই ছয়টি িরস্পর তিয়ােীি িয পূরকণর মাধ্যকম তবশ্বোতি 

প্রতিষ্ঠা িম্ভব বকি আতম মকন েতর। এর মাধ্যকম জনেকণর যমিায়ন হকব। অিভ্য িতুমূিে উন্নয়ন তনতিি হকব। আমার এ প্রস্তাবটি 

েি তেকিম্বকর জাতিিাংক র ১৯৩টি িদস্য রাষ্ট্র িব িিম্মতিিকম িাে েকরকছ। তবকশ্ব বাাংিাকদকের ভাবমূতিি উজ্জ্বি হকয়কছ।  

জনেকণর অতধোর প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন তনতিি েরকি আমরা তনরিিভাকব োজ েরতছ। িহস্রাব্দ উন্নয়ন িযেমািা 

অজিকনও আমরা িফি হকয়তছ। এমতেতজ-৪ অজিকন িাফকল্যর জন্য জাতিিাং  আমাকদর পুরস্কৃি েকরকছ। আমরা ‘িাউি িাউি 

এোওয়াে ি' শিকয়তছ।  

নারীর অতধোর প্রতিষ্ঠায় আমরা নারী নীতি প্রণয়ন েকরতছ। দ্বাদে শেণী ি িি শমকয়কদর তেযা অববিতনে েকরতছ। 

িামাতজে তনরািত্তা খাকি বরাদ্দ বাতেকয়তছ। কৃতি, তেযা, স্বািে, েম িিাংিান, শ াোক াে, তবদুেৎ ও জ্বািানী, অবোঠাকমা উন্নয়নিহ 

শদকের প্রতিটি শিক্টকর আমরা সুিম উন্নয়ন তনতিি েকরতছ। শদেী তবকদেী তবতনকয়াে ও রপ্তাতন শবকেকছ। ৫ শোটি মানুি তনম্নতবত্ত 

শিকে মধ্যতবকত্ত উন্নীি হকয়কছ। মানুকির িয়যমিা শবকেকছ।  

আতম আো েতর, আমাকদর স্বাধীনিার সুবণ িজয়িীর বছর ২০২১ িাকির মকধ্য বাাংিাকদেকে আমরা ক্ষুধামুু, দাতরদ্রেমুু 

এেটি মধ্যম আকয়র শদকে িতরণি েরকি িযম হব।  

সুতধবৃন্দ,   

এতেয়া, আতিো, ইউকরাি, উত্তর আকমতরো, ল্যাটিন আকমতরোিহ তবকশ্বর তবতভন্ন অঞ্চকি এখনও উগ্র শমৌিবাদী ও 

িন্ত্রািী শোষ্ঠী োতিোমী মানুকির জীবন তবিন্ন েকর চকিকছ। তবশ্বমন্দা, দাতরদ্রে ও প্রকৃতির ববরী আচরণ মানুকির অিহায়ত্বকে 

আরও বাতেকয় তদকয়কছ। এ চোকিঞ্জ শমাোকবিায় তবশ্বকে ঐেেব ভাকব োজ েরকি হকব। এ িকয  তবকশ্বর োতিোমী প্রতিটি 

মানুিকে এতেকয় আিার আহবান জানাই।  

আতম আো েতর, দ্বন্দ্ব ও িাং ািপূণ ি তবকশ্ব শোিণ ও বঞ্চনা শরাধ এবাং ধম ি, বণ ি ও িাংস্কৃতির ববতচিে রযায় জাতির 

তিিার জীবন ও দে িন আমাকদরকে আকিার িি শদখাকব।  



আমার তবশ্বাি, িেি প্রতিকূিিা শমাোকবিা েকর তবকশ্ব োতি প্রতিতষ্ঠি হকব। দ্ , হানাহাতন, ববরী মকনাভাব দূরীভূি 

হকব। িমাজ এতেকয়  াকব। িভেিা এতেকয়  াকব।  

িেিকে আবারও ধন্যবাদ।  

শখাদা হাকফজ।  

জয় বাাংিা জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংিাকদে তচরজীবী শহাে।  


