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তেসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

সম্মাতনি সভাপতি, 

আসসালামু আলাইকুম এেং Very Good Morning to you all । 

জাতিসংঘ সাধারণ পতরষদের ৭০িম অতধদেশদনর সভাপতি তনে কাতিি হওয়ায় আতম আপনাদক আন্ততরক অতভনন্দন 

জানাতি। 

 তেগি এক েছর সাধারণ পতরষদে অসাধারণ শনতৃত্ব প্রোদনর জন্য আতম মান্যের Sam Kutesa-শক ধন্যোে 

জানাতি।  

জনাে সভাপতি, 

শুধু জাতিসংঘ নয়, সামতিক অদথ ক সারাতেদির জন্য এ েছরটি আমূল পতরেিকদনর েছর। এ েছরই তেি সংস্থার 

৭০িম প্রতিষ্ঠাোতষ ককী পাতলি হদি। ‘আমাদের তনয়তি একইসূদে গাঁথা’ আমাদের পূে কসূরীদের এই তেিাদসর উপর তভতি কদর 

এই তেিসংস্থার শগাড়াপিন। প্রতিষ্ঠার পর শথদকই তেিশাতমত্ম ও তনরাপিা এেং উন্নয়ন ও মানোতধকাদরর অিগতির জন্য 

জাতিসংঘ গুরুত্বপূণ ক পেদেপ িহণ কদর আসদছ। সির েছর ধদর জাতিসংঘ মানে সম্প্রোদয়র জন্য আশা-আকাঙ্খার প্রিীক 

হদয় আদছ।  

শেকসই উন্নয়দনর জন্য এই েছরটি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ক। আতিস আোোয় অনুতষ্ঠি উন্নয়দনর জন্য অথ কায়ন শীষ কক শীষ ক-

সদম্মলন এেং তনউ ইয়দকক সদ্যসমাপ্ত ২০১৫-পরেিী উন্নয়ন শীষ ক সদম্মলন শগাো তেদির জনগদণর জীেনযাোয় পতরেিকন 

আনার শেদে নতুন আশার সঞ্চার কদরদছ। এ েছদরর শশদষ প্যাতরদস আমরা একটি অথ কেহ জলোয়ু চুতিদি উপনীি হওয়ার 

জন্য কদ ার পতরশ্রম কদর যাতি। আমরা আশা করতছ োতরর্য য তনরসন, জলোয়ু পতরেিকন সীতমি রাখা এেং ধতরেীদক সুরোর 

মাধ্যদম আমাদের উজ্জ্বল ভতেষ্যি তনতিি হদে।     

জনাে সভাপতি, 

তেদি মানে সভযিার অতসত্মত্ব টিতকদয় রাখার শেদে আজ আমরা সেদিদয় েড় দুটি িযাদলদের মুদখামুতখ োঁতড়দয় 

আতছ। যার প্রথমটি হদি সন্ত্রাসোে ও সতহংস জতিোে। তেিশাতন্ত ও উন্নয়দনর পদথ এটি প্রধান অন্তরায়। সন্ত্রাসীদের শকান ধম ক 

শনই। সন্ত্রাসোে এেং জতিোে একটি বেতিক িযাদলে। এই িযাদলে শমাকাতেলায় সকল রাষ্ট্রদক একদযাদগ কাজ করদি হদে।  

আতম তনদজ সন্ত্রাস এেং সতহংস জতিোদের তশকার। আমার তপিা োংলাদেদশর জাতির জনক েিেন্ধু শশখ মুতজবুর 

রহমান, মা শেগম ফতজলাতুদন্নসা মুতজে, তিন ভাই এেং অন্যান্য তনকে আত্মীয়দের ১৯৭৫ সাদলর ১৫ আগস্ট তনম কমভাদে হিযা 

করা হয়। আতম তনদজও কমপদে ১৯ োর সন্ত্রাসী হামলার তশকার হদয়তছ। আমার সরকার সে ধরদনর সন্ত্রাসোে, সতহংস 

জতিোে এেং শমৌলোদের প্রতি ‘তজদরা েলাদরন্স’ নীতিদি তেিাসী। োঙাতল জাতির গণিাতন্ত্রক, প্রগতিশীল ও ধম কতনরদপে 

িতরে ধ্বংদসর ষড়যদন্ত্র যারা তলপ্ত রদয়দছ, শসসে িরমপন্থী ও স্বাধীনিা-তেদরাধী শতির শমাকাতেলায় আমরা সো-িৎপর।  

তিিীয়ি, জলোয়ু পতরেিকন একটি মারাত্মক উন্নয়ন হুমতক তহদসদে আতের্ভ কি হদয়দছ। জলোয়ু পতরেিকনজতনি 

িযাদলে কায ককরভাদে শমাকাদেলা করা সম্ভে না হদল, আমাদের উন্নয়ন প্রদিষ্টা এতগদয় শনওয়া শকানভাদেই সম্ভে হদে না। 

নতুন উন্নয়ন এদজন্ডায় পতরস্কারভাদে েলা হদয়দছ আমাদের এই ধতরেী, এর প্রাকৃতিক সম্পে, জীেবেতিেয এেং জলোয়ু 

সংরেদণর জন্য সকল কায কক্রম োস্তোয়দন সকদলর দৃঢ় প্রিযয় থাকদি হদে। আমাদের সামদন সামান্যই সুদযাগ অেতশষ্ট 

আদছ। এ তেিদক তনরাপে, আরও সবুজ এেং আরও সমৃতির পদথ এতগদয় তনদি আমাদের অেশ্যই সফলকাম হদি হদে।   

জনাে সভাপতি, 

আমরা মদন কতর, শেকসই উন্নয়ন ত্বরাতিি করা এেং শাতন্তপূণ ক ও তস্থতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আঞ্চতলক 

সহদযাতগিা অিযন্ত গুরুত্বপূণ ক। োংলাদেশ আঞ্চতলক সহদযাতগিা বৃতি করদি - SAARC, BIMSTEC এেং BCIM-



 

EC –এর মি আঞ্চতলক সংস্থা প্রতিষ্ঠায় শনতৃস্থানীয় র্ভতমকা পালন কদর িদলদছ। এছাড়া, োংলাদেশ, র্ভোন, ভারি এেং 

শনপাদলর মদধ্য ব্যেসা-োতণজয এেং জনগদণর মদধ্য শযাগাদযাগ বৃতির জন্য আমরা অেকা াদমা উন্নয়দনর পেদেপ তনদয়তছ।     

আমরা লেয করতছ অতভোসন এেং মানে িলািল আজ নতুনভাদে ইতিহাস এেং শভৌগতলক পতরসীমা তনধ কারদণ 

তনয়ামক হদয় োঁতড়দয়দছ। ২০৩০ উন্নয়ন এদজন্ডায় উন্নয়দনর জন্য অতভোসন একটি গুরুত্বপূণ ক উপদযাগ তহদসদে স্বীকৃতি 

শপদয়দছ। অতভোসদনর পূণ ক সম্ভােনাদক কাদজ লাগাদনার জন্য রাষ্ট্রসমূদহর মদধ্য সহদযাতগিা প্রদয়াজন। এই লেযদক সামদন 

শরদখ, উৎস এেং গন্তব্য শেশ তহদসদে আমরা ২০১৬ সাদল Global Forum on Migration and Development 

(GFMD)-র শনতৃত্ব শেওয়ার তসিান্ত তনদয়তছ।  

জনাে সভাপতি, 

তেগি কদয়ক েছদর শাতন্তরো এেং শাতন্ত তনম কাণ জাতিসংদঘর গুরুত্বপূণ ক কায কক্রম তহদসদে আতের্ভ কি হদয়দছ। 

জাতিসংদঘর শাতন্তরো কায কক্রদম অন্যিম প্রধান শাতন্তরেী শপ্ররণকারী শেশ তহদসদে োংলাদেশ গতে কি। এ পয কন্ত আমাদের 

সাহসী শাতন্তরেী োতহনীর সেস্যগণ তেদির ৪০টি শেদশর ৫৪টি তমশদন তনদয়াতজি হদয়দছন। আমরা জাতিসংঘ শাতন্তরো 

তমশদন সদে কাচ্চ সংখ্যক নারী পুতলশ সেস্য তনদয়াতজি করার শশ্রষ্ঠত্ব অজকন কদরতছ। জাতিসংঘ শাতন্ত তমশদন োংলাদেদশর 

অেোন জাতিসংদঘর শাতন্ত অদিষায় আমাদের তেিস্ত অংশীোর কদরদছ। 

জনাে সভাপতি, 

তেগি প্রায় ১৫ েছর যােি আমাদের উন্নয়ন পতরকল্পনার এটি বৃহোংশ এেং এর োস্তোয়ন এমতিতজদক তঘদরই 

আেতিকি হদয়দছ। এমতিতজর সাতে কক অিগতি আমাদের আরও বৃহোকার, েতলষ্ঠ এেং উচ্চাতভলাষী শেকসই উন্নয়ন লেযমাো 

তনধ কারদণ অনুপ্রাতণি কদরদছ। এসতিতজদি শয উচ্চাশা প্রতিফতলি হদয়দছ িা োস্তোয়দন আমাদের সরকাতর ও ব্যতিখািসহ 

অভযন্তরীণ এেং আন্তজকাতিক িহতেদলর শযাগান অেশ্যই বৃতি করদি হদে। এজন্য উন্নি শেশগুদলার পূে ক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 

িাঁদের GNI-এর শূন্য েশতমক ৭ শিাংশ ODA তহদসদে উন্নয়নশীল শেশগুদলাদক এেং শূন্য েশতমক ২ শিাংশ হাদর 

স্বদল্পান্নি শেশগুদলাদক প্রোন জরুতর। পাশাপাতশ উন্নয়নশীল শেশগুদলার পতরদেশোন্ধে প্রযুতিদি প্রদেশাতধকার ও তেস্তার এেং 

অতভদযাজদনর শয সকল িযাদলে রদয়দছ িার দ্রুি সমাধান প্রদয়াজন। এ ধরদণর প্রযুতি এেং সেমিা হস্তান্তর ব্যিীি অদনক 

উন্নয়ন লেয োস্তোয়ন অনাতজকি শথদক যাদে েদল আমার আশঙ্কা।  

জনাে সভাপতি, 

িার েশদকরও শেতশ আদগ, োঙাতল জাতির তপিা েিেন্ধু শশখ মুতজবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পতরষদের 

অতধদেশদন িাঁর প্রথম েিৃিায় ‘‘শাতন্তপূণ ক সহ-অেস্থান, সামাতজক ন্যায়তেিার, োতরর্য য, ক্ষুধা, েঞ্চনা ও আিাসনমুি একটি 

তেি ব্যেস্থা গদড় শিালার’’ স্বপ্ন শেদখতছদলন। িাঁর শসই উোি আহ্বান আজও আমাদের জািীয় উন্নয়ন এেং আন্তজকাতিক 

পতরমন্ডদল সম্পৃিিার পথ প্রেশ কক তহদসদে কাজ কদর যাদি। আমরা েিকমাদন এমন এক োংলাদেশ তেতনম কাদণর পদথ এগুতি 

শযখাদন োতরর্য য, অসমিা এেং তেিারহীনিার সংস্কৃতির পতরেদিক সামাতজক ন্যায়তেিার এেং আইদনর শাসন প্রতিতষ্ঠি হদে। 

জাতিসংদঘর সাধারণ পতরষদে এর আদগ আতম ‘রূপকল্প-২০২১’ উপস্থাপন কদরতছলাম। এর মাধ্যদম আমরা একটি মধ্যম-

আদয়র, জ্ঞানতভতিক অথ কনীতি অথ কাৎ ’তিতজোল োংলাদেশ’ গদড় তুলদি িাই। উন্নয়দনর পদথ শযভাদে আমরা দৃপ্ত পেেদপ 

অিসর হতি, িাদি আতম তেিাস কতর, অতিদরই আমরা জাতির তপিা েিেন্ধুর স্বদপ্নর সমৃিশালী শসানার োংলা গদড় তুলদি 

পারে।  

জনাে সভাপতি, 

োংলাদেশ আজ সারাতেদির উন্নয়নশীল শেশগুদলার জন্য শরাল মদিল তহদসদে স্বীকৃতি শপদয়দছ। আমরা সীতমি 

সম্পে িারা তেদির অন্যিম দ্রুিিম োতরর্য য হ্রাসকারী শেশ তহদসদে তনদজদের পতরতিি করদি সেম হদয়তছ। োতরদর্য যর হার 

১৯৯১ সাদল শযখাদন ৫৬.৭ শিাংশ তছল, েিকমাদন িা ২২.৪ শিাংদশ শনদম এদসদছ। োংলাদেশ ইদিামদধ্যই এমতিতজ-

১,২,৩,৪,৫ এেং ৬ অজকন কদরদছ অথো অজকদনর শেদে সঠিক পদথই এগুদি। তেিমন্দা সদেও গি ৬ েছদর তজতিতপ’র গড় 

প্রবৃতির হার তছল ৬ েশতমক ২ শিাংশ। ২০০৫-০৬ শথদক ২০১৪-১৫ পয কন্ত রপ্তাতন আয় এেং প্রোসীদের শরতমদেন্স শপ্ররদণর 

পতরমাণ ৩ গুণ বৃতি শপদয়দছ। একই সমদয় বেদেতশক মুর্য ার তরজাভ ক প্রায় সাদড় ৭ গুণ বৃতি শপদয় িলতি অথ কেছদর ২৬ তেতলয়ন 

িলার ছাতড়দয় শগদছ। এই সমদয়র মদধ্য োংলাদেশ ইউএনতিতপ’র তনম্ন মানেসম্পে উন্নয়দনর শেশ শথদক মধ্যম সাতরদি উন্নীি 

হদয়দছ এেং তেি ব্যাংদকর মান অনুযায়ী তনম্ন আদয়র শেশ শথদক তনম্ন মধ্যম আদয়র শেদশ উন্নীি হদয়দছ। 



 

আমরা মদন কতর, তেপুল সংখ্যক যুে সম্প্রোয়দক মানেসম্পদে পতরণি করার জন্য তেতনদয়াগ করা হদল িা 

ভতেষ্যদি সুফল েদয় আনদে। এজন্য আমার সরকার তশো এেং সোর জন্য স্বাস্থযদসো তনতিি করার উপর সে কাতধক 

গুরুত্বাদরাপ কদরদছ। আমরা ৬ষ্ঠ শথদক স্নািক পয কন্ত ১ শকাটি ৩৪ লাখ তশোথীদক বৃতি ও উপবৃতির আওিায় এদনতছ। ঝদর 

পড়া শরাদধ শমদয়দের উচ্চ মাধ্যতমক পয কায় পয কন্ত তশোদক সম্পূণ ক অবেিতনক করা হদয়দছ। এ েছদরর প্রথমতেদনই আমরা 

সারাদেদশ প্রাথতমক শথদক মাধ্যতমক পয কন্ত ৩২৬.৩৫ তমতলয়ন পাঠ্যেই তেনামূদে তেিরণ কদরতছ। ২০১০ সাল শথদক এ পয কন্ত 

প্রায় ১.৫৯ তেতলয়ন পাঠ্যপুস্তক তেিরণ করা হদয়দছ। সমি তেদি এ ধরদণর উদদ্যাগ সম্ভেি এোই প্রথম। আমরা শেদশর প্রিযন্ত 

অঞ্চদল ৫ হাজার ২৭৫টি তিতজোল শকন্দ্র স্থাপন করতছ। এগুদলা শথদক জনগণ ২ শশার শেতশ শসো িহণ করদছন। িামাঞ্চদল 

স্থাতপি িথ্যপ্রযুতির সাদথ সংযুি প্রায় সাদড় ১৬ হাজার কতমউতনটি তিতনক ও ইউতনয়ন স্বাস্থযদকন্দ্র শথদক উন্নি 

তিতকৎসাদসো শেওয়া হদি।  

উৎপােনমুখী সম্পদে নারীর প্রদেশাতধকার এেং জািীয় ও স্থানীয় পয কাদয় িাঁদের প্রতিতনতধত্ব বৃতির মাধ্যদম নারীর 

েমিায়দনর ফলাফল দৃশ্যমান হদি। একইভাদে আমরা আমাদের েতরর্য  জনদগাষ্ঠীর প্রদয়াজন এেং সমস্যাগুদলাদক তিতিি 

কদর অিাতধকারতভতিদি শসগুদলা সমাধাদনর উদদ্যাগ তনদয়তছ। অটিজম ও অন্যান্য বুতি প্রতিেতন্ধিায় আক্রান্ত ব্যতিদের 

অতধকার আোদয় জাতিসংদঘ আমরা শনতৃস্থানীয় র্ভতমকা পালন করতছ। আমাদের একটি অন্তর্ভ কতিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার 

প্রদিষ্টারই ফদলই এো সম্ভে হদি।  

জনাে সভাপতি, 

এমতিতজ লেযমাো অজকদনর শেদে আমরা শযভাদে কাজ কদরতছ, িা দৃষ্টান্ত  তহদসদে িহণ কদর োংলাদেশ এসতিতজ 

োস্তোয়দনর শেদেও িার প্রদয়াগ ঘোদি িাই। এসতিতজ শেমওয়াককদক যথাযথ গুরুত্ব তেদয় েিকমাদন আমরা ২০১৬-২০২০ 

শময়ােী নতুন জািীয় পঞ্চোতষ কক পতরকল্পনা প্রণয়ন করতছ। একটি শেকসই, শাতন্তপূণ ক এেং সমৃিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের 

শয আকাঙ্খা শসখাদন শকউ যাদি তপতছদয় না পদড় িা তনতিি করদি আমরা অিীকারােি। সমাদজ স্থায়ী শাতন্ত ও তনরাপিা 

প্রতিতষ্ঠি না হদল আমরা শেকসই উন্নয়নও তনতিি করদি পারে না। এজন্য আমরা শাতন্ত সমুন্নি রাখদি সমাদজ আইদনর 

শাসন প্রতিষ্ঠা এেং তেিারহীনিার সংস্কৃতির অেসান ঘোদি েিপতরকর। এই শিিনা শথদকই আমরা শেদশ যুিাপরাধীদের 

তেিার করতছ। যারা ১৯৭১ সাদল োংলাদেদশর স্বাধীনিা যুদি মানেিাতেদরাধী অপরাধ কদরদছ, ধষ কণ এেং গণহিযার সদি 

জতড়ি তছল, িাদের তেিাদরর মুদখামুতখ োঁড় করাদনা হদি। আমার সরকার ধমীয় সম্প্রীতি এেং সহনশীলিা েজায় রাখার 

ব্যাপাদর সদে কাচ্চ গুরুত্ব শেয়। যুগ যুগ ধদর এই িি কা আমাদের সামাতজক কা াদমারই অংশ হদয় উদ দছ। 

সম্প্রতি আমরা আমাদের প্রতিদেতশ রাষ্ট্র ভারি এেং তময়ানমাদরর সদি স্থল এেং সমুর্য  সীমানা সমস্যা সংক্রান্ত 

সমস্যাগুতলর শাতন্তপূণ ক সমাধান কদরতছ। গি ৩১ জুলাই মধ্যরাদি আমরা ভারদির সাদথ ১৬২টি তছেমহল তেতনময় কদরতছ। 

যার মাধ্যদম প্রায় ৫০ হাজার রাষ্ট্রতেহীন তছেমহলোসী িাঁদের পছদন্দর রাদষ্ট্রর নাগতরকত্ব িহণ করদি শপদরদছন। িাঁদের 

েীঘ কতেদনর মানদেির জীেদনর অেসান হদয়দছ। এ কাজটি সুষ্ঠুভাদে সম্পন্ন করার মাধ্যদম আমরা সমি তেদির কাদছ 

কূেবনতিক সাফদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করদি সমথ ক হদয়তছ।  

 একই শিিনায় আতম আহ্বান জানাতি, আসুন আমরা সোই তমদল আমাদের সামতষ্টক অিীকার অনুযায়ী এমন একটি 

শাতন্তপূণ ক, তনরাপে উন্নি তেি গদড় তুতল শযখাদন োতরর্য য এেং অসমিা, সন্ত্রাস ও সতহংস জতিোে, জলোয়ু পতরেিকন ও 

সংঘাি, এেং তেদিষ ও বেষম্য থাকদে না। আসুন, আমরা আমাদের বনতিক সাহস এেং রাজবনতিক প্রজ্ঞাদক কাদজ লাতগদয় 

আমাদের সস্তান এেং পরেিী প্রজদের জন্য একটি সুন্দর ও তনরাপে জীেন ও উজ্জ্বল ভতেষ্যি শরদখ যাওয়ার সে কাত্মক উদদ্যাগ 

িহণ কতর। 

জনাে সভাপতি, আপনাদক ধন্যোে। 

শখাো হাদফজ। 

জয় োংলা, জয় েিেন্ধু। 

োংলাদেশ তিরজীেী শহাক। 

জাতিসংঘ েীঘ কজীেী শহাক। 

... 


