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জাতিসংঘ সাধারণ পতরষদ 

৭২িম অতধবেশন 

ভাষণ 

শশখ হাতসনা 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

গণপ্রজািন্ত্রী োংলাবদশ সরকার 

জাতিসংঘ সদর দপ্তর, তনউ ইয়কক, ২১ শসবেম্বর ২০১৭ 

 

তেসতম  তহর রাহমাতনর রাতহম 

জনাে সভাপতি, 

 

আসসালামু আলাইকুম এেং Good Afternoon/ Evening.    

জাতিসংঘ সাধারণ পতরষবদর ৭২িম অতধবেশবনর সভাপতি তনে কাতিি হওয়ায় আতম আপনাবক আন্ততরক ও উষ্ণ 

অতভনন্দন জানাতি। আপনার দাতয়ত্ব পালবন আমার প্রতিতনতধদবলর পক্ষ শেবক সে ধরবনর সহব াতগিার আশ্বাস তদতি। 

মানেকল্যাণ, শাতন্ত ও শেকসই         ∑ আপনার এই তিন প্রাতধকাবরর প্রতি আমার অকুণ্ঠ সমে কন  জ্ঞাপন করতি।     

জনাে সভাপতি,   

সাধারণ পতরষবদর এই মহান অতধবেশবন েক্তব্য তদবি আতম      োবরর মবিা উপতিি হবয়তি। িবে আমার হৃদয় 

আজ দুঃবখ ভারাক্রান্ত। শকননা আমার শিাবখ োরোর শভবস উঠবি ক্ষুধািক, ভীি-সন্ত্রস্ত এেং তন কাতিি                 । আতম 

                 আমার শদবশ আশ্রয় শনওয়া কবয়ক লাখ                            ,      ‘            ’  

                                          । অ                   ও অ                             

         ।  

        -                   অ               । ১৯৭৫       ১৫               ,            

েঙ্গেন্ধু শশখ মুতজবুর রহমানবক সপতরোবর হিযা করার পর                           ৬                      ।  

১৯৭৪ সাবল োংলাবদবশর হবয় প্রেমোবরর মবিা এখাবন ভাষণ শদয়ার সময় এই মবে দাঁতিবয় আমার োো েঙ্গেন্ধু শশখ 

মুতজবুর রহমান শাতন্ত ও ন্যায়তেিাবরর পবক্ষ িাঁর অঙ্গীকাবরর কো েবল শগবিন।  

শসই ভাষবণ েঙ্গেন্ধু শশখ মুতজে েবলতিবলন: “এমন এক তেশ্বব্যেিা গঠবন োঙাতল জাতি উৎসগীকৃি, শ  ব্যেিায় সকল 

মানুবষর শাতন্ত ও ন্যায়তেিার লাবভর আকাঙ্ক্ষা প্রতিফতলি হবে। এেং আতম জাতন আমাবদর এ প্রতিজ্ঞা গ্রহবণর মবে আমাবদর 

লাখ লাখ শ  শদর তেবদহী আত্মার স্মৃতি তনতহি রবয়বি”।  

জনাে সভাপতি,  

আমরা এই মুহূবিক             শজারপূে কক তেিাতিি ৮  লাবখরও অতধক           আশ্রয় ও               । 

আপনারা সকবলই জাবনন শ , তময়ানমাবরর রাখাইন রাবজয িলমান নৃশংসিা এেং মানোতধকার লঙ্ঘবনর ফবল োংলাবদশ-

তময়ানমার সীমাবন্ত অেিার ভয়ােহ অেনতি ঘবেবি। এই নৃশংসিার হাি শেবক োঁিার           হাজার হাজার         

      অ                   প্রবেশ করবি। আন্তজকাতিক আতভোসন সংিার িথ্যমবি                  লাখ তিশ হাজার 

                  অ           ।                             ও                              

           অ                                     ।                          । এ সে মানুষ  াবি তনরাপবদ 

এেং ম কাদার সবঙ্গ তনজ শদবশ তফবর শ বি পাবরন এখনই িার ব্যেিা করবি হবে।        
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     সবঙ্গ     সে ধরবণর      ও                            ।   তেষবয় আমাবদর সরকার ‘তজবরা 

েলাবরন্স’ নীতি শমবন িবল।   

তময়ানমাবরর রাখাইন রাবজয       সতহংসিা েবে এেং ঐ অেবল শাতন্ত ও তিতিশীলিা প্রতিষ্ঠায় সতক্রয় উবযাগ গ্রহণ 

করায়                   র সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ও                     ধন্যোদ     তি।    

শরাতহঙ্গা সমস্যার িায়ী সমাধাবন দ্রুি কা ককর উবযাগ গ্রহবণর জন্য আতম জাতিসংঘ এেং আন্তজকাতিক সম্প্রদায়বক 

আহ্বান জানাতি। এ প্রসবঙ্গ আতম তকছু সুতনতদ কষ্ট প্রস্তাে শপশ করতিুঃ        

প্রেমি, অনতিতেলবম্ব এেং তিরিবর তময়ানমাবর সতহংসিা ও ‘জাতিগি তনধন’ তনুঃশবিক েে করা;  

তিিীয়ি, অনতিতেলবম্ব তময়ানমাবর জাতিসংবঘর মহাসতিবের তনজস্ব একটি অনুসোনী দল (Fact Finding 

Mission) শপ্ররণ করা;  

তৃিীয়ি, জাতি-ধম ক তনতে কবশবষ সকল সাধারণ নাগতরবকর তনরাপত্তা তেধান করা এেং এ লবক্ষয তময়ানমাবরর অভযন্তবর 

জাতিসংবঘর িত্ত্বােধাবন সুরক্ষা েলয় (safe zones) গবি শিালা;   

িতুে কি, রাখাইন রাজয হবি শজারপূে কক তেিাতিি সকল           তময়ানমাবর িাবদর     ঘরোতিবি প্রিযােিকন ও 

পুনে কাসন তনতিি করা;    

পেমি, কতফ আনান কতমশবনর সুপাতরশমালার তনুঃশিক, পূণ ক এেং দ্রুি োস্তোয়ন তনতিি করা।   

           ,   

১৯৭১ সাবলর মুতক্তযুবে োংলাবদশ ভয়ােহিম গণহিযার তশকার হয় । ৯-মাসব্যাপী িলা মুতক্তযুবে পাতকস্তাতন দখলদার 

োতহনী ৩০ লাখ তনরীহ মানুষবক হিযা কবরবি এেং ২ লাখ মা- শোবনর সম্ভ্রমহাতন কবরবি।  জাতি, ধম ক, েণ ক এেং রাজননতিক 

তেশ্বাবসর তভতত্তবি তিতিি ব্যতক্ত এেং শগাষ্ঠীবক তনমূ কল করার উবেবে িারা এই হিযা জ্ঞ িালায়। োঙাতল জাতিবক শমধাশূন্য 

করবি িারা শদবশর েবরণ্য বুতেজীেীবদর নৃশংসভাবে হিযা কবর।  

গণহিযার তশকার শহীদবদর প্রতি শ্রো জাতনবয় োংলাবদবশর জািীয় সংসদ সম্প্রতি ২৫শশ মাি কবক ‘গণহিযা তদেস’ 

তহবসবে শঘাষণা কবরবি। মূলি ১৯৭১ সাবলর ২৫ মাি ক রাবিই ‘অপাবরশন সাি কলাইে’-এর মােবম িারা এই গণহিযার সূিনা 

কবরতিল। 

এই গণহিযার সবঙ্গ জতিি মূল অতভযুক্তবদর আমরা ইবিামবে আন্তজকাতিক অপরাধ ট্রাইবুযনাবলর মােবম তেিাবরর 

মুবখামুতখ কবরতি। 

 তেবশ্বর শকাোও  াবি কখনই আর এ ধরবনর জঘন্য অপরাধ সংঘটিি না হয় শসজন্য আতম তেশ্ব সম্প্রদায়বক সতিতলি 

পদবক্ষপ গ্রহবণর আহোন জানাতি। আতম তেশ্বাস কতর, ৭১-এর গণহিযাসহ সকল ঐতিহাতসক ট্রাবজতির আন্তজকাতিক স্বীকৃতি 

আমাবদর এ লক্ষয অজকবন গুরুত্বপূণ ক ভূতমকা রাখবে।    

জনাে সভাপতি,  

                                             -      অভযন্তরীণ এেং পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ কবর 

িবলতি। এ উপলতি শেবকই সাধারণ পতরষবদ ২০০০ সাল শেবক প্রতিেির ‘শাতন্তর সংস্কৃতি’ (culture of peace) শীষ কক 

প্রস্তাে শপশ করার শক্ষবি োংলাবদশ সে কদা অগ্রণী ভূতমকা পালন কবর  াবি।        

মেপ্রািয শাতন্ত আবলািনা পুনরায় শুরু করা এেং ভ্রাতৃপ্রিীম তফতলতস্ততন জনগবণর তেরুবে সে ধরবনর বেষম্য এেং শত্রুিা 

তনরসবনর জন্য আতম সকবলর প্রতি আহ্বান জানাতি।       

আমরা আশা কতর, শাতন্ততেতনম কাবণ জাতিসংবঘর কা ককর ভূতমকা অব্যাহি োকবে। এ লবক্ষয ‘অব্যাহি শাতন্ত’র জন্য 

অে কায়ন তেষবয় জাতিসংঘ মহাসতিবের কাি শেবক আমরা সাহসী এেং উদ্ভােনমূলক প্রস্তাে প্রিযাশা করতি। োংলাবদবশর পক্ষ 

শেবক ‘জাতিসংঘ শাতন্ততেতনম কাণ িহতেবল’ আতম ১ লাখ মাতককন িলার প্রিীকী অনুদান প্রদাবনর শঘাষণা তদতি।   
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জনাে সভাপতি,  

  জাতিসংবঘর শাতন্তরক্ষা কা কক্রবম অন্যিম শসনা ও পুতলশ সদস্য প্রদানকারী শদশ তহবসবে োংলাবদশ জাতিসংঘ শাতন্ত 

তমশনসমূবহর কা ককাতরিা এেং তেশ্বাসব াগ্যিা সমুন্নি রাখার উপর তেবশষ গুরুত্ব আবরাপ কবর।  

এবক্ষবি আমরা আমাবদর তনজস্ব প্রস্তুতি এেং সক্ষমিা বৃতের প্রতক্রয়া েজায় শরবখ িলতি। শ -শকাবনা জরুতর পতরতিতিবি 

িাৎক্ষতণক অঙ্গীকার প্রদান, শাতন্তরক্ষীবদর প্রতশক্ষবণর সুব াগ বৃতে এেং অতধক সংখ্যায় নারী শাতন্তরক্ষী শমািাবয়বন আমরা 

সদাপ্রস্তুি রবয়তি।   

এ শপ্রক্ষাপবে ‘শ ৌন তনপীিন’ সংক্রান্ত শ -শকান অতভব াবগর তেষবয় আমরা ‘তজবরা েলাবরন্স’ নীতি শমবন িতল। আমাবদর 

এই নীতির প্রতিফলন তহবসবে আমরা জাতিসংঘ মহাসতিে কতৃকক প্রস্তাতেি ‘শ ৌন তনপীিন’ সংক্রান্ত Voluntary 

Compact-এ সমে কন প্রদান কবরতি। ‘শ ৌন তনপীিন’ সংক্রান্ত সমস্যা শমাকাতেলায় আতম মহাসতিবের ‘সাবককল অে 

তলিারশীপ’-এর প্রতি অঙ্গীকারােে।  

এিািা, এ       গঠিি ‘তভকটিম সাবপাে ক িহতেবল’ প্রিীকী অনুদান তহবসবে আতম এক লাখ মাতককন িলার অনুদাবনর 

শঘাষণা তদতি।        

জনাে সভাপতি,   

সন্ত্রাসোদ এেং সতহংস জতঙ্গোদ     , তিতিশীলিা এেং উন্নয়বনর জন্য সেবিবয় েি  হুমতক । একজন সন্ত্রাসীর শকাবনা 

ধম ক, েণ ক ো শগাি শনই।          শেশ কবয়কোর সন্ত্রাসী হামলার তশকার হবয়তি। শস তহবসবে আতম সন্ত্রাবসর তশকার মানুবষর 

প্রতি আমার সহানুভূতি প্রকাশ করতি। আতম মবন কতর িাঁবদর      শদওয়া প্রবয়াজন।  

আমরা ধবম কর নাবম শ -শকাবনা সতহংস জতঙ্গোবদর তনন্দা জানাই। সতহংস জতঙ্গোদ       শরাবধ তৃণমূল প কাবয় আমরা 

পতরোর, নারী, যুেসমাজ, গণমােম এেং ধমীয় শনিাবদর সম্পকৃ্ত কবরতি। বেতশ্বক এ সমস্যা শমাকাবেলায় আমার      হবি:     

এক, সন্ত্রাসীবদর অস্ত্র সরেরাহ েে করবি হবে;  

দই, সন্ত্রাসোবদ অে কায়ন েে করবি হবে; এেং 

তিন,     পূণ ক উপাবয়   জকাতিক তেোদ মীমাংসা করবি হবে ।    

অে ক পািার, সন্ত্রাসোবদ অে কায়ন এেং অন্যান্য আন্তুঃরাষ্ট্রীয় সঙ্ঘেে অপরাবধর শক্ষবি  সাইোর জগি শেবক উদূ্ভি হুমতক 

শমাকাতেলা এখন জরুতর হবয় পবিবি। এবক্ষবি সমতিি উবযাগ তনবি আতম জাতিসংবঘর প্রতি আহ্বান জানাতি।  

জনাে সভাপতি, 

োংলাবদশ তনরাপদ, সুশৃঙ্খল এেং তনয়তমি অতভোসনবক উৎসাতহি কবর । Global Compact on safe 

orderly and regular migration-এর মােবম একটি সুি ধারার অতভোসন-        বিতরর জন্য গি েির 

আমরা একটি প্র    শপশ কবরতি।  

আতম অিয  আনতন্দি শ , এ প্রস্তাবের শপ্রতক্ষবি আজ অতভোসন এেং উিাস্তু সংক্রা  Compact গঠবনর তেষবয় 

জাতিসংবঘ আবলািনা িলবি ।     

জনাে সভাপতি,  

জলোয়ু         তেষবয় ন্যায়তেিার তনতিি করবি প্যাতরস চুতক্তর োস্তোয়বন আমরা আশাোদী। জািীয় প কাবয় 

জলোয়ু সংবেদনশীলিার তদবক     শরবখ জলোয়ু পতরেিকবনর  তিকর প্রভাে শমাকাতেলায় আমরা কা ককর উবযাগ গ্রহণ 

কবরতি। সামুতিক সম্পবদর শেকসই ব্যেহার এেং সামুতিক পতরবেশ রক্ষার শক্ষবি ‘  ইকবনাতম’র সম্ভােনার প্রতি আমরা 

আিাশীল।       

োংলাবদশ েন্যা এেং অন্যান্য দব কাগ শমাকাতেলায় দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য শদতখবয়বি।  খাবয স্বয়ংসম্পূণ কিা অজকবনর লবক্ষয 

আমরা শস্য-তনতেিকরণ প্রযুতক্ত এেং েন্যা-প্রতিবরাধী ফসবলর জাি উদ্ভােন কবরতি। এ েির োংলাবদশসহ দতক্ষণ এতশয়ার 

অন্যান্য শদবশ শ  ব্যাপক েন্যা আঘাি শহবনবি আমরা িা সফলভাবে শমাকাতেলা কবরতি।   
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পাতন তেষয়ক উচ্চ প কাবয়র প্যাবনবলর সদস্য তহবসবে আতম এ সংক্রা  ‘সমতিি কম ক-পতরকল্পনা’ ো োয়বন অগ্রাতধকার 

প্রদান করতি। ২০১৫ সাবলর মবে আমরা আমাবদর ৮৭ শিাংশ নাগতরবকর জন্য তনরাপদ পাতন সরেরাহ তনতিি কবরতি। ২০৩০ 

সাবলর মবে শিভাগ জনগণবক তনরাপদ পাতন সরেরাবহর আওিায় আনা হবে।     

জনাে সভাপতি, 

আমরা মবন কতর     , তিতিশীলিা এেং উন্নয়বনর মবে তনতেি সম্পকক তেযমান। আমরা দৃঢ়ভাবে তেশ্বাস কতর শ , 

    পূণ ক, ন্যায়তভতত্তক এেং অ         সমাজ গঠবনর জন্য দাতরিয,    ,         এেং শেকারত্ব দূর করা অ        ।     

শেকসই উন্নয়ন লক্ষযমািা    োয়বন আমরা অঙ্গীকারােে। এবক্ষবি আমাবদর সরকার সমাবজর সকবলর অংশগ্রহণ 

তনতিি করার নীতি গ্রহণ কবরবি। ২০২১ সাবলর মবে োংলাবদশবক মেম-আবয়র এেং ২০৪১ সাবলর মবে উন্নি শদশ তহবসবে 

        শ  রূপকল্প আমরা হাবি তনবয়তি, এসতিতজ িারই পতরপূরক তহবসবে কাজ করবি।     

মূলি এসতিতজ গ্রহবণর অবনক আবগ শেবকই আমরা শেশতকছু কম কসূতি এেং সামাতজক নীতি    োয়ন    কবরতি  া 

পরেিীকাবল এসতিতজ’শিও প্রতিফতলি হবয়বি। এসে কম কসূতির মবে রবয়বি : একটি োতি একটি খামার, কতমউতনটি তিতনক, 

আশ্রায়ণ প্রকল্প, তিতজোল োংলাবদশ,      সহায়িা কম কসূতি, নারীর       , সোর জন্য তশ  , সামাতজক তনরাপত্তা শেষ্টনী, 

পতরবেশ সংর ণ এেং তেতনবয়াগ ও উন্নয়ন।     

এসতিতজ অজকবনর শক্ষবি আমাবদর অগ্রগতি এেং অঙ্গীকাবরর তেষয়গুবলা আমরা এ েির জাতিসংবঘ ‘ভলান্টাতর 

ন্যাশনাল তরতভউ’-এর মােবম তুবল ধবরতি । 

জনাে সভাপতি, 

২০১৬-১৭ অে কেিবর োংলাবদবশর অে কনীতির প্রবৃতের হার তিল ৭ দশতমক দই িার শিাংশ। বেবদতশক মুিার তরজাভ ক 

েিকমাবন ৩২.১ তেতলয়ন িলার। দাতরবিযর হার ১৯৯১ সাবলর ৫৬.৭ শিাংশ হবি কবম েিকমাবন ২৩.২ শিাংশ হবয়বি।   

মাোতপছু আয় ২০০৫-০৬ অে কেিবরর ৫৪৩ মাতককন িলার শেবক বৃতে শপবয় েিকমাবন ১ হাজার ৬০২ মাতককন িলাবর 

দাঁতিবয়বি। মানুবষর গি আয়ু ৭২ েিবর উন্নীি হবয়বি। এ-সকল সূিক মূলি আমাবদর অন্তর্ভ কতক্তমূলক উন্নয়ন পতরকল্পনার 

োস্তোয়নবকই তনবদ কশ কবর ।   

অন্তর্ভ কতক্তমূলক প্রবৃতে, তেতনবয়াগ আকৃষ্ট করা এেং সকবলর জন্য কম কসংিাবনর সুব াগ  তনতিি করবি আমরা সারাবদবশ 

১০০টি তেবশষ অে কননতিক অেল প্রতিষ্ঠার উবযাগ তনবয়তি।      

 ব্যাপকতভতত্তক সামাতজক তনরাপত্তা শেষ্টনী কম কসূতির আওিায় আমরা সমাবজর সেবিবয় অসহায় ব্যতক্ত ∑ শ মন েয়স্ক 

ব্যতক্ত, প্রতিেেী, পাতরোতরক সতহংসিার তশকার নারী এেং আতে ককভাবে দদ কশাগ্রস্তবদর সহায়িা করতি। শারীতরক এেং মানতসক 

প্রতিেেীবদর সুপ্ত প্রতিভাবক তেকতশি করবি তেবশষ গুরত্ব শদওয়া হবি। অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিেেকিায় আক্রান্তবদর 

প্রবয়াজনীয় সহায়িা প্রদাবনর জন্য ১০৩টি শসোবকন্দ্র এেং ৩২টি শমাোইল শেরাতপ ভযান কাজ করবি।  

তৃণমূল প কাবয় স্বািযবসো শপৌৌঁবি তদবি সারাবদবশ সাবি ১৮ হাজার কতমউতনটি তিতনক এেং ইউতনয়ন স্বািযবকন্দ্র িাপন 

করা হবয়বি। শজলা ও উপবজলা হাসপািাল হবি শমাোইল শফান ও ও             মােবম স্বািয তেষয়ক পরামশ ক শদওয়া হবি।     

প্রতিটি গ্রাবম একটি কবর সরকাতর প্রােতমক তেযালয় িাপন করা হবয়বি। শদবশর ৩৮ হাজার ৩৩১টি তশক্ষাপ্রতিষ্ঠাবন 

তিতজোল এেং মাতিতমতিয়া িাসরুম িাপন করা হবয়বি। যুেসমাজবক কাতরগতর এেং বৃতত্তমূলক তশক্ষা ও প্রতশক্ষণ প্রদাবন গুরুত্ব 

আবরাপ করা হবয়বি।   

জনাে সভাপতি, 

 ‘তিতজোল োংলাবদশ’ তেতনম কাবণর মােবম জ্ঞান-তভতত্তক সমাজ গঠবন আমাবদর যুেসমাজ  মূল িাতলকাশতক্ত তহবসবে 

কাজ করবি। আমরা এমন একটি পতরবেশ বিতরর জন্য কাজ করতি শ খাবন িারা যুবগাপব াগী তশক্ষা গ্রহণ কবর কম কসংিাবনর 

সুব াগ পাবে এেং প্রকৃি অবে কই তেশ্ব নাগতরবক পতরণি হবে।     

আতম অিযন্ত আনবন্দর সাবে শঘাষণা করবি িাই শ , এ েিবরর মবেই আমরা প্রেমোবরর মবিা েঙ্গেন্ধু স্যাবেলাইে-১ 

মহাকাবশ উৎবক্ষপন করার পতরকল্পনা তনবয়তি।     
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জনাে সভাপতি, 

সেবশবষ আতম েলবি িাই, আমরা যুে িাই না, শা   িাই। আমরা অে কননতিক উন্নতি িাই, মানে ধ্বংস নয় মানেকল্যাণ 

িাই । এোই শহাক আমাবদর সকবলর    ।     

শখাদা হাবফজ 

জয় োংলা, জয় েঙ্গেন্ধু 

োংলাবদশ তিরজীেী শহাক ।  

... 


