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আিিালামু আলাইকুম।     

আপনাদদর িবাইদক আন্তররক শুদভচ্ছা।  

বাাংলাদদদর্র মহান মুরিযুদের িময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র কার্ শক্রম শুরু হদয়রিল। মুরিযুে চলাকালীন িৎকালীন 

পারকস্তান ফদরন িারভ শদির অদনক বাঙারল কম শকিশা পারকস্তাদনর পক্ষ িযাগ কদর বাাংলাদদদর্র প্ররি আনুগিয প্রকার্ কদরন। 

পার্াপারর্, মারকশন যুিরাষ্ট্র ও বৃদেনিহ রবরভন্ন শদদর্ অবস্থানরি প্রবািীরাও স্বাধীনিার পদক্ষ কাজ শুরু কদরন। এই রমরলি 

কম শিৎপরিার ফদলই বরহরব শদে স্বাধীন বাাংলাদদদর্র পদক্ষ দ্রুি জনিমর্ শন গদে উদে।  

স্বাধীনিার পর জারির রপিা বঙ্গবন্ধু শর্খ মুরজবুর রহমান একদল িরুণ কূেনীরিকদদর রনদয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র 

কার্ শক্রম শুরু কদরন। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীরির মূল কর্া রিল- ‘‘িবার িদঙ্গ বন্ধুত্ব, কারও িাদর্ ববররিা নয়’’।  

বঙ্গবন্ধুর শনতৃত্ব এবাং আমাদদর কূেনীরিরবদদদর রনরলি পররশ্রদমর ফদল স্বাধীনিার অল্পরদদনর মদেই কদয়কটি 

শদর্ িাো বাাংলাদদর্ রবদের প্রায় িকল শদদর্র স্বীকৃরি আদায় করদি শপদররিল। র্ার চূোন্ত পররণরি ঘদে ১৯৭৪ িাদল 

জারিিাংদঘর পূণ শ িদস্যপদ লাদভর মে রদদয়।  

১৯৭৪ িাদলর ২৫ শিদেম্বর বঙ্গবন্ধু জারিিাংঘ িাধারণ পররষদদ বাাংলায় ভাষণ শদন। িাঁর ভাষদণ বঙ্গবন্ধু দৃঢ়রচদে 

শঘাষণা কদরনঃ ‘‘বাাংলাদদদর্র িাংগ্রাম ন্যায় ও র্ারন্তর জন্য িাব শজনীন িাংগ্রাদমর প্রিীকস্বরূপ। সুিরাাং, বাাংলাদদর্ শুরু 

শর্দক রবদের রনপীরেি জনগদণর পাদর্ দাঁোদব এোই স্বাভারবক।’’  

রিরন আরও বদলন, ‘‘মানবজারির অরস্তত্ব রক্ষার জন্য র্ারন্ত একান্ত দরকার। এই র্ারন্তর মদে িারারবদের িকল নর-

নারীর গভীর আর্া-আকাঙ্খা মূিশ হদয় ওদে। ন্যায়-নীরির উপর প্ররিরিি না হদল র্ারন্ত কখনও স্থায়ী হদি পাদর না।’’ 
১৯৭৫ িাদলর ১৫ আগস্ট জারির রপিাদক িপররবাদর রনম শমভাদব হিযার মে রদদয় বাাংলাদদদর্র কূেননরিক 

িাফদের অগ্রর্াত্রা শর্দম র্ায়।  

অনবধ ক্ষমিাদখলকারীরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র শপর্াদাররত্বদক অবজ্ঞা কদর। জারির রপিার হিযাকারী ও জািীয় 

চার শনিার খুনীদদর রবরভন্ন শদদর্ কূেননরিক পদদ রনদয়াগ রদদয় এই মন্ত্রণালদয়র ভাবমূরিশ িারারবদের কাদি কলরিি কদর। 

শমধা বা শর্াগ্যিা নয়, দদলর প্ররি অন্ধ আনুগিযই হদয় দাঁোয় িকল পদদান্নরি ও শপারস্টাং এর একমাত্র মাপকাঠি। 

দীঘ শ একুর্ পর আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ িাদল আবার িরকার গেদনর পর আমাদদর কূেনীরি একটি রনরদ শষ্ট লক্ষয 

অজশদনর রদদক এরগদয় র্ায়। আমাদদর পররাষ্ট্রনীরি হদয় ওদে র্ারন্ত, রস্থরির্ীলিা ও উন্নয়ন রনরিি করার অন্যিম হারিয়ার।  

এ িময় আমরা ভারদির িাদর্ ঐরিহারিক গঙ্গা নদীর পারন বণ্টন চুরি িম্পাদন করর। পাব শিয চট্টগ্রাম র্ারন্ত চুরির 

মে রদদয় পাহাদে দীঘ শরদদনর িাংঘাি ও অর্ারন্তর অবিান ঘোই।  

ভারি ও পারকস্তান পারমাণরবক অস্ত্র পরীক্ষার পর পরই আরম এ দুই শদদর্ র্ারন্তর বািশা রনদয় ছুদে র্াই।  
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২০০০ িাদল জারিিাংঘ িহস্রাব্দ িদেলদন আরম িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রার প্ররি বাাংলাদদদর্র িব শা্মকক অঙ্গীকার 

শঘাষণা করর। এিময় আন্তজশারিক র্ারন্ত ও উন্নয়দন অবদান রাখার জন্য আমাদক শিদরি পদক, ইউদনদকা র্ারন্ত পুরকার, 

মাদার শিদরিা পদকিহ রবরভন্ন িোদন ভূরষি করা হয়। আন্তজশারিক শক্ষদত্র বাাংলাদদর্ িার আর্ শ-িামরজক অগ্রগরির জন্য 

প্রর্াংরিি হয়। 

২০০১ িাদলর প্রশ্নরবে রনব শাচদনর মােদম রবএনরপ-জামাি শজাে িরকার ক্ষমিায় এদি বাাংলাদদদর্র আন্তজশারিক 

কূেনীরিদি এক কাদলা অোদয়র সূচনা কদর।  

রনব শাচদনর পরপরই িারাদদদর্ আওয়ামী লীদগর শনিা-কমী-িমর্ শক-শভাোর এবাং িাংখ্যালঘুদদর রনরব শচাদর হিযা, 

গণধষ শণ, রভোবােী লুে, অরিিাংদর্াগ রবদে বাাংলাদদর্দক একটি িন্ত্রািী রাষ্ট্র রহদিদব পরররচি কদর। ফদল বাাংলাদদর্ 

পরররচরি পায় পাঁচবার দুনীরির রবেচযারম্পয়ন এবাং একই িমদয় ৫০০ জায়গায় শবামা হামলার শদর্ রহদিদব। িাাংবারদক 

রনর্ শািদনর শদর্ রহদিদবও পরররচরি পায় বাাংলাদদর্।   

একজন কুখ্যাি যুোপরাধীদক ওআইরি’র মহািরচব পদদ প্রার্ী রদদয় িৎকালীন রবএনরপ-জামাি িরকার শদদর্র 

জন্য বদয় আদন লজ্জা ও অপমান।  

প্ররিদবর্ী শদর্গুদলািহ উন্নয়ন িহদর্াগীদদর িাদর্ আমাদদর রিপারক্ষক িম্পদকশ শনদম আদি স্থরবরিা। 

২০০৯ িাদল িরকার গেদনর পর এই পরররস্থরি শর্দক উেরণ আমাদদর পররাষ্ট্রনীরির জন্য রিল কঠিন চযাদলঞ্জ। 

আমরা শিই চযাদলঞ্জ শমাকাদবলায় িফল হদয়রি।  

আমরা শঘাষণা করর, বাাংলাদদদর্ শকানভাদবই িন্ত্রাি ও জরঙ্গবাদদক প্রশ্রয় শদওয়া হদব না। আমাদদর ভূখন্ড ব্যবহার 

কদর প্ররিদবর্ী শদর্গুদলার স্বার্ শ পররপন্থী শকান কাজ আমরা হদি শদব না। একই িাদর্ প্ররিদবর্ী শদর্গুদলার িাদর্ 

পারস্পররক িহদর্ারগিা ও শ্রোদবাদধর রভরেদি আমাদদর ন্যায্য রহস্যা আদাদয় আমরা রপিপা হব না।  

পারস্পররক বন্ধুত্বও রক্ষার পার্াপারর্ আমরা রময়ানমার ও ভারদির িাদর্ চার দর্দকর িমুদ্রিীমা রবদরাধ আইরন 

প্ররক্রয়ায় র্ারন্তপূণ শভাদব িমাধান কদররি। এর মােদম বদঙ্গাপিাগদর ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বগ শরকদলারমোর এলাকায় 

আমাদদর িাব শদভৌমত্ব প্ররিরিি হদয়দি। 

একইভাদব আমরা ভারদির িাদর্ স্থল িীমান্ত চুরি ও রিস্তা নদীর পারন বণ্টন চুরি দুটিদক প্রায় চূোন্ত পর্ শাদয় রনদয় 

শর্দি িক্ষম হদয়রি। আর্া কররি খুব রর্গরগরই চুরি দু’টি স্বাক্ষররি হদব। 

আমরা দরক্ষণ-পূব শ এরর্য়ায় আমাদদর পারস্পররক িহদর্ারগিার শক্ষদত্র নতুন রদগদন্তর উদমাচন করর। চীন, জাপান, 

মেপ্রাচয, রারর্য়া, ইউদরাপীয় ইউরনয়ন ও যুিরাষ্ট্রিহ উন্নি ও উদীয়মান শদর্গুদলার িাদর্ পারস্পররক আস্থা ও 

িহাদর্ারগিার িম্পকশ সুিাংহি করর।  

আমার প্রস্তারবি রবে র্ারন্তর মদেল ''জনগদণর ক্ষমিায়ন ও উন্নয়ন'' জারিিাংঘ িাধারণ পররষদদ িব শিেরিক্রদম 

গৃহীি হয়।  

জারিিাংঘ র্ারন্তরক্ষা কার্ শক্রদম বাাংলাদদর্ িদব শাচ্চ িাংখ্যক বিন্য ও পুরলর্ িদস্য শপ্ররদণর শগৌরব অজশন কদর। 

জলবায়ু পররবিশদনর ঝুঁরকদি র্াকা শদর্গুদলার স্বার্ শ িাংরক্ষদণ আমরা প্রর্ম িাররর শনতৃদত্বর ভূরমকা শনই। 

রবেমন্দা িদত্বও আমরা ধারাবারহকভাদব ৬.২ র্িাাংর্ হাদর প্রবৃরে অজশন কদররি। প্ররি বির র্িকরা ২.৫ হাদর 

দাররদ্রয হ্রাি করদি শপদররি। খাদ্য রনরাপো রনরিি হদয়দি। এমরেরজ অজশদন অভূিপূব শ িাফে অজশন কদররি। বাাংলাদদর্ 

উন্নয়দনর এক রবস্ময় বা ‘রমরাকল’ রহদিদব আন্তজশারিক অঙ্গদন পরররচরি শপদয়দি।  

আমাদক ইরন্দরা গান্ধী র্ারন্ত পুরকার, এমরেরজ অযাওয়াে শ, িাউর্-িাউর্ অযাওয়াে শ, ইউদনদকার কালচারাল 

োইভাররিটি পদক প্রদাদনর মােদম রবে িম্প্রদায় বাাংলাদদর্দকই িোরনি কদরদি।  

আমরা রিরপএ ও আইরপইউ-এর মি আন্তজশারিক দুটি র্ীষ শ পর্ শাদয়র গণিারন্ত্রক প্ররিিাদনর িদব শাচ্চ পদদ 

প্ররিিরিিাপূণ শ শভাদে রনব শারচি হই। একইিাদর্ আন্তজশারিক মানবারধকার কাউরিল, ইন্টারন্যার্নাল শেরলকরমউরনদকর্ন 

ইউরনয়ন, ইন্টারন্যার্নাল শমাবাইল স্যাদেলাইে অগ শানাইদজর্ন-এর মহাপররচালদকর পদিহ রবরভন্ন আন্তজশারিক রনব শাচদন 

অভাবনীয় িাফে লাভ করর।  

এর পার্াপারর্ আন্তজশারিক অপরাধ ট্রাইবুযনাদলর কার্ শক্রমদক এরগদয় রনদয় র্াওয়ার মে রদদয় আমরা আন্তজশারিক 

মানবিা ও অপরাধ রবষয়ক আইদনর সুরক্ষায় আমাদদর পূণ শ অঙ্গীকার ব্যি করর।  
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রময়ানমাদর ৩য় রবমিদেক র্ীষ শ িদেলন এবাং কােমান্ডুদি ১৮িম িাকশ র্ীষ শ িদেলদন শর্াগ রদদয় আরম বহুমুখী 

আঞ্চরলক িহদর্ারগিার প্ররি আমার িরকাদরর পূণ শ আস্থা জ্ঞাপন করর।  

লন্ডদন অনুরিি প্রর্ম গাল শ িারমে-এ একমাত্র আমরন্ত্রি িরকার প্রধান রহদিদব শর্াগ শদই। ইিারলর রমলাদন ASEM 

র্ীষ শ িদেলদন অাংর্ রনদয় আরম ইউদরাপীয় শদর্গুদলার শনতৃবৃদন্দর িাদর্ িম্পকশদক আরও সুদৃঢ় করর।  

মেপ্রাদচযর ভ্রাতৃপ্ররিম মুিরলম শদর্গুদলার িাদর্ আমাদদর িম্পকশ আরও দৃঢ় হদয়দি। এর সুফল পাদচ্ছন শিৌরদ 

আরব, কুদয়ি, কািার, আরব আরমরাি িহ মেপ্রাদচয প্রবািী বাাংলাদদরর্রা। আমার আরব আরমরাি িফদরর মে রদদয় 

শিদদদর্র িাদর্ এবাং িারব শকভাদব মেপ্রাদচযর িাদর্ আমাদদর রিপারক্ষক িম্পদকশ নতুন মাত্রা যুি হদয়দি।  

গি বির শিদেম্বদর জারিিাংঘ িাধারণ পররষদদর অরধদবর্নকাদল আরম মারকশন যুিরাদষ্ট্রর ভাইি শপ্ররিদেন্ট ও 

জাপাদনর প্রধানমন্ত্রীিহ অন্যান্য রাষ্ট্র ও িরকার প্রধানদদর িাদর্ জারিিাংঘ র্ারন্তরক্ষা িম্পরকশি র্ীষ শ পর্ শাদয়র ববেদক শর্ৌর্ 

িভাপরিত্ব করর।  

আমাদদর িরকাদরর এবাদরর শময়াদদ আন্তজশারিক কূেনীরির অঙ্গদন আমরা একটি শুভ সূচনা উপহার রদদি 

শপদররি। আমাদদর অজশদনর খািায় শর্াগ হদয়দি জারিিাংদঘর রভর্নারর অযাওয়াে শ, ইউদনদকার ‘রট্র অফ রপি’, রবে স্বাস্থয 

িাংস্থার এদেদলি অযাওয়াে শ-এর মি িোনজনক িব পুরকার।  

দরক্ষণ এরর্য়ায় বাাংলাদদর্ই রবদদর্ী রবরনদয়াদগর জন্য িবদচদয় উপযুি জায়গা। িামরষ্টক অর্ শনীরির সূচদক 

বাাংলাদদদর্ই এ অঞ্চদলর িবদচদয় র্রির্ালী শদর্। 

রবে অর্ শনীরি ও বারণজয ব্যবস্থায় বাাংলাদদদর্র উদীয়মান অর্ শনীরিদক আরও িম্পৃি করার জন্য আমাদদর িব 

ধরদনর উদদ্যাগ রনদি হদব। রবদদর্ী রবরনদয়াগ আকষ শণ, রবদদদর্ আমাদদর শ্রমবাজাদরর প্রিার এবাং উন্নয়ন িহদর্ারগিা 

বাোদি কূেননরিক িক্ষমিা বৃরে করদি হদব।   

িন্ত্রাি, জরঙ্গবাদ, মানবপাচার, মাদকপাচার ও শচারাচালাদনর মি আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমন ও প্ররিদরাদধ আঞ্চরলক 

ও আন্তজশারিক িহদর্ারগিার শক্ষত্রদক আরও রবস্তৃি করদি হদব।  

একই িাদর্, জলবায়ু পররবিশন এবাং প্রাকৃরিক ও মানবৃষষ্ট দুদর্ শাগ শমাকাদবলায় আমাদদর আরও কার্ শকর পদদক্ষপ 

গ্রহণ করদি হদব।  

বাাংলাদদর্দক রবদদর্ী রবরনদয়াগকারী, পর্ শেক, রর্ক্ষার্ী ও গদবষকদদর জন্য আকষ শণীয় গন্তদব্য পররণি করদি হদব।  

রপ্রয় কম শকিশাবৃন্দ, 

আমাদদর িরেরলি অজশনগুদলাদক বাধাগ্রস্ত করদি একটি রবদর্ষ মহল মররয়া হদয় উদেদি।  র্ারা বাাংলাদদর্ রাদষ্ট্রর 

অভ্যযদদয়র রবদররধিা কদররিল, িারা এদদর্দক আবারও িন্ত্রাি, জরঙ্গবাদ ও িরহাংিিার অভয়ারদে পররণি করদি চায়। 

রবদের কাদি শদর্দক শহয় করদি চায়।   

যুোপরাধীদদর রবচারদক ব্যাহি করদি এরা িারাদদদর্ নার্কিা, শবামা হামলা, শপদট্রাল শবামা রদদয় পুরেদয় ঘুমন্ত 

মানুষ হিযা, স্কুল িাত্র হিযার মি জঘে অপরাধ কদররিল।  

বায়তুল শমাকাররদমর িামদন র্ি র্ি শকারআন র্রীদফ আগুন রদদয়রিল। মিরজদ-মরন্দদর হামলা কদররিল। র্ি 

র্ি গারেদি আগুন শদওয়া, শরললাইদনর রফর্দেে তুদল মানুষ হিযার মি রাষ্ট্ররবদরাধী কাজ কদররিল। ৫ জানুয়াররর রনব শাচন 

বানচাল করদি ৫৮২টি স্কুদল হামলা ও অরি িাংদর্াগ কদররিল।  

রনব শাচদন অাংর্ না শনওয়াো রিল িাদদর রাজননরিক ভ্যল। রবএনরপ-জামাি অপর্রি িাদদর রাজননরিক ভ্যদলর 

দায়ভার িাধারণ মানুদষর উপর চারপদয় শদওয়ার শচষ্টা করদি। িন্ত্রািবাদদর পর্ শবদি রনদয়দি। এই হিযা ও নার্কিার দায় 

রবএনরপ শনত্রীদকই রনদি হদব।  

এদদর িন্ত্রাদির কারদণ রবে ইজদিমায় আগি লাখ লাখ মুসুরল্লদক শভাগারন্ত শপাহাদি হদয়দি। রবদদর্ীদদর স্বাক্ষর 

জারলয়ারি, রমথ্যা শেরলদফান আলাদপর খবর প্রচার কদর এরা রবদের িামদন শদদর্র ভাবমূরিশ নষ্ট  কদরদি। 

শদর্রবদরাধী এিব অপকদম শর রবরুদে, বাাংলাদদদর্র ইরিবাচক ভাবমূরিশ িমুন্নি রাখদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র কম শকিশা 

ও কম শচাররদদর আরও উদদ্যাগী ও গরির্ীল হদি হদব।  

শদদর্র মানুদষর প্ররি আন্তররক শিবার মদনাভাব রনদয় কাজ কদর শর্দি হদব। প্রবািী ভাই-শবানদদর স্বার্ শ সুরক্ষায় 

আরও রনিার িাদর্ কাজ করদি হদব। িাঁরা র্াদি শকানভাদবই হয়রারনর রর্কার না হন, শি ব্যাপাদর িিকশ দৃরষ্ট রাখদি হদব। 
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রবদদদর্ বাাংলাদদদর্র রাষ্ট্রদূদিরা শদদর্র প্ররিরনরধ। দূিাবাদির িকল কম শকিশা কম শচারর রাষ্ট্রদূদির শনতৃদত্ব 

িমরিিভাদব শদদর্র স্বাদর্ শ ও জনগদণর কোদণ কাজ করদবন। কূেননরিক রর্ষ্টাচার বজায় রাখদবন এবাং রনদজদদর িব 

ধরদণর রবিদকশর ঊদবশ রাখদবন।  

আপনাদদর শপর্াগি উৎকষ শ িাধদনর জন্য প্ররর্ক্ষণ সুরবধািহ িব ধরদণর িহদর্ারগিা রদদি আমরা কাপ শে করব 

না। 

রপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

আমাদদর লক্ষয, ২০২১ িাদল বাাংলাদদর্দক একটি মেম আদয়র এবাং ২০৪১ িাদল উন্নি শদদর্ পররণি করা। আমরা 

চাই, আপনারা রবদে একটি ক্ষুধা ও দাররদ্রযমুি িমৃে বাাংলাদদদর্র প্ররিরনরধত্ব করদবন। 

বাাংলাদদর্দক ‘প্রাদচযর সুইজারোন্ড’ রহদিদব গদে শিালার শর্ স্বপ্ন জারির রপিা শদদখরিদলন, শিই স্বপ্ন পূরদণ আসুন 

িবাই আমরা একিাদর্ কাজ করর।  

আপনাদদর িকদলর মঙ্গল কামনা কররি। 

 

শখাদা হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদদর্ রচরজীবী শহাক। 

... 


