
জাতিসংঘ আন্তজজাতিক শাতন্তরক্ষী তিবস ২০১০ সম্মাননা প্রিান অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হাতসনা  

ঢাকা, শতনবার, ১৫ জ্জৈষ্ঠ ১৪১৭, ২৯ শম ২০১০  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সহকমীবৃন্দ,  

সশস্ত্র বাতহনীর প্রধানগণ,  

সশস্ত্র বাতহনী তবভাগগর তপ্রতিপাল স্টাফ অতফসার,  

আইতজতপ,  

কূটনীতিকবগ জ,  

জাতিসংগঘর আবাতসক প্রতিতনতধ,  

সুতধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম। শুভ অপরাহ্ন।  

জাতিসংঘ আন্তজজাতিক শাতন্তরক্ষী তিবস ২০১০ উপলগক্ষ সম্মাননা প্রিান অনুষ্ঠাগন উপতিি সবাইগক আমার আন্ততরক 

শুগভচ্ছা জানাই।  

তবগের সংঘািপূণ জ তবতভন্নিাগন শাতন্ত রক্ষার কাগজ যাঁরা তনিঃস্বার্ জভাগব ও সাহতসকিার সগে িাতয়ত্ব পালন করগেন 

আজগকর এতিগন আতম িাঁগির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতচ্ছ । স্মরণ করতে শসইসব বীর শহীিগির, যাঁরা শিশ শর্গক বহুদূগর তগগয় শাতন্ত 

রক্ষায় তনগয়াতজি অবিায় প্রাণ তিগয়গেন। আতম আহি বীর জ্সতনকগির প্রতি গভীর সমগবিনা জানাতচ্ছ।               

৩০ লাখ শহীগির রক্ত আর ২ লাখ মা-শবাগনর সম্ভ্রগমর তবতনমগয় ১৯৭১ সাগল অতজজি হয় আমাগির মহান স্বাধীনিা।  

সব জকাগলর সব জগশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাতির জনক বেবন্ধুর উগযাগগ ১৯৭৪ সাগলর ১৭ই শসগেম্বর বাংলাগিশ জাতিসংগঘর 

সিস্যপি লাভ কগর। িখন শর্গকই তবে সম্প্রিাগয়র কাগে বাংলাগিশ একটি শাতন্ততপ্রয় ও বন্ধুপ্রিীম রাষ্ট্র তহগসগব সুপতরতিতি লাভ 

কগরগে।  

১৯৮৮ সাগল সশস্ত্র বাতহনীর ১৫ জন সিস্য পাঠাগনার মাধ্যগম বাংলাগিগশর শাতন্তরক্ষা কায জক্রগমর শুভ সূিনা হয়। আর ঐ 

বেরই তবগের শাতন্তরক্ষীরা তবেশাতন্তগি শনাগবল পুরস্কার অজজন কগরন। আজ বাংলাগিশ জাতিসংঘ তমশগন তবগের অন্যিম বৃহত্তম 

ও শশ্রষ্ঠ শাতন্তরক্ষী শিশ তহগসগব সব জজনতবতিি। এ কৃতিগত্বর সম্পূণ জ িাবীিার আমাগির সশস্ত্র বাতহনী ও পুতলশ বাতহনীর সিস্যগণ। 

িাঁগির সবার প্রতি জানাতচ্ছ আমার আন্ততরক অতভনন্দন।  

সুতধবৃন্দ,  

জাতিসংঘ শাতন্ত তমশগন এবং বহুজাতিক বাতহনীগি আমাগির সিস্যগির অবিান শযমন তবগের িরবাগর বাংলাগিগশর 

ভাবমূতিজ উজ্জ্বল কগরগে, শিমতনভাগব িাঁগির কষ্টাতজজি জ্বগিতশক মুদ্রা বাংলাগিশগক অর্ জননতিকভাগব সমৃদ্ধ করগি সহায়িা 

করগে।  

পাশাপাতশ জাতিসংঘ তমশগন আমাগির এই কায জকর অংশগ্রহণ তবেশাতন্ত প্রতিষ্ঠায় আমাগির অবিানগক সুসংহি কগরগে। 

যা তবগের অর্ জননতিক ও সামতরকভাগব শতক্তশালী জাতিসমূগহর সগে আমাগির শিগশর মজবুি কূটননতিক সম্পকজ িাপগন 

গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা রাখগে।  

তবতভন্ন তমশগন আমাগির সশস্ত্র ও পুতলশ সিস্যগির সরাসতর অংশগ্রহণ এবং জাতিসংগঘ সরকাগরর সফল কূটননতিক 

পিগক্ষপ সব জিা িায়ী শাতন্ত প্রতিষ্ঠার পর্গক সুগম কগরগে। আজ সাকজ, ইসলাতমক তবে এবং শাতন্তরক্ষা কায জক্রমসহ অন্যান্য 

গুরুত্বপূণ জ শফারাগম বাংলাগিগশর সতক্রয় অংশগ্রহণ বাংলাগিশগক একটি ময জািাসম্পন্ন রাগষ্ট্র পতরণি কগরগে।  

আমরা আজ তনরাপত্তা পতরষগির অধীগন তবগের শয শকান প্রাগন্ত, শয শকান শিগশ শাতন্ত প্রতিষ্ঠায় সিা প্রস্ত্ত্তি।  



আপনারা শজগন খুতশ হগবন শয, আমরা সরকাগরর িাতয়ত্ব শনওয়ার পগর জাতিসংঘ তমশগন আমাগির অবিান আরও সুদৃঢ় 

হগয়গে।  

গি বের জাতিসংঘ সাধারণ পতরষগি আতম তিপাট জগমন্ট অব পীস তকতপং অপাগরশনস-এ বাংলাগিগশর আনুপাতিক 

প্রতিতনতধত্ব িাবী কগরতেলাম। শাতন্ত রক্ষা তমশনগুগলার পতরকল্পনা এবং শকৌশগলও আমাগির কর্া বলার সুগযাগ শিগয়তে। আমাগির 

কূটননতিক িৎপরিার ফগল গি ২২শশ মাি জ আইভরী শকাগস্ট বহুজাতিক বাতহনীর শফাস জ কমান্ডার তহগসগব আমাগির শমজর 

শজনাগরল পিময জািার একজন কম জকিজা শমািাগয়ন হগয়গেন।  

এোড়া যুদ্ধতবধ্বস্ত কগোগি অতিতরক্ত শাতন্তরক্ষী শপ্ররগণর আহবাগন সাড়া তিগয় ৮৫০ জগনর একটি পিাতিক ব্যাটাতলয়ন 

ও ১৮০ জগনর একটি ইতিতনয়ার শকাম্পানী শমািাগয়ন হগয়গে।  

গি ৮ই শম প্রর্মবাগরর মি শলবানগন ২৫০ জগনর একটি তিগগট এবং ৭০ জগনর একটি ওতপতভ শমািাগয়ন হগয়গে। এ 

বেগরর ২৯শশ জানুয়াতরগি প্রর্মবাগরর মি িাগি শমািাগয়ন হগয়গে ১০৪ জগনর সমন্বগয় ৩টি শবল-২১২ শহতলকোর।  

গি ১৫ই শম হাইতিগি শমািাগয়ন হগয়গে ১৬০ জগনর ২টি Formed Police Unit। যার মগধ্য একটি 

মতহলা Formed Police Unit ও রগয়গে। আপনারা আরও শজগন খুতশ হগবন শয, আগামী মাগস আরও একটি Mi-17 

শহতলকোর এবং একটি তস-১৩০ তবমান যুদ্ধতবধ্বস্ত কগোগি শমািাগয়ন করা হগব।  

ইগিামগধ্যই সশস্ত্র বাতহনী ও পুতলশ বাতহনীর অংশগ্রহণ যাগি আরও বৃতদ্ধ করা যায়, শস জন্য শবশ তকছু এতপতস ক্রয়সহ 

প্রগয়াজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রগহর সকল পিগক্ষপ গ্রহণ করা হগয়গে।  

এখাগন আতম উগলখ করগি িাই শয বাংলাগিশ ইনতস্টটিউট অব তপি সাগপাট জ অপাগরশন শেতনং বা BIPSOT শাতন্ত 

রক্ষী তমশগন আমাগির অবিানগক সুদৃঢ় করগি গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা পালন করগে। ১৯৯৯ সাগলর ২৪ জুন আমাগির পূগব জর সরকাগরর 

সময় এ প্রতিষ্ঠানটি িাপন করা হগয়তেল।  

তপ্রয় শাতন্তরক্ষীবৃন্দ,  

আপনাগির অনুকরণীয় শযাগ্যিা ও িক্ষিা প্রিশ জন কগর তবগের অন্যান্য সহগযাগী শাতন্তরক্ষীগির শ্রদ্ধাভাজন হগয়গেন এবং 

একই সাগর্ যুদ্ধ তবধ্বস্ত শিগশ শাতন্ত তফতরগয় আনার িরুণ ঐ সকল শিগশর জনগগণর অকুন্ঠ ভালবাসা অজজন কগরগেন।  

আপনাগির জীবগনর উপর হুমতক র্াকা সগত্বও আপনারা িক্ষিার পতরিয় তিগয় শিগশর জন্য প্রশংসা বগয় এগনগেন। 

জাতিসংঘ এবং তবগের সকল শাতন্ততপ্রয় শিশ আপনাগির শাতন্তরক্ষা কায জক্রগমর সাফল্য এবং উপযুক্তিার জন্য প্রশংসা কগরগে। 

আপনারা জাতিসংগঘর অধীগন শাতন্তরক্ষা কায জক্রগমর পাশাপাতশ শিগশর মগধ্যও তবতভন্ন সমগয় জাতি গঠগন এবং তবতভন্ন ক্রাতন্তকাগল 

অনস্বীকায জ ভূতমকা পালন করগেন।  

এ পয জন্ত শাতন্তরক্ষা কায জক্রগম আমাগির ৯৮জন সিস্য শহীি হগয়গেন। এগির মগধ্য গি জুন ২০০৯ হগি শম ২০১০ পয জন্ত ৪ 

জন শাতন্তরক্ষী শহীি হগয়গেন। আতম িাঁগির পতরবাগরর সিস্যগির আন্ততরক সমগবিনা জানাতচ্ছ।  

গি বের ১২ জন শহীি শাতন্তরক্ষী পতরবার এবং ৪ জন আহি শাতন্তরক্ষীগক সম্মাননা প্রিান করা হগয়তেল। এবারও ৪ জন 

শহীি শাতন্তরক্ষীগণগক সম্মাননা প্রিান করা হল। আজ আতম সকল শহীি শাতন্তরক্ষীর রুগহর মাগগফরাি কামনা করতে এবং িাঁগির 

শগৌরগবাজ্জ্বল ভূতমকার কর্া শ্রদ্ধাভগর স্মরণ করতে।  

আতম একই সাগর্ যাঁরা সফলভাগব শাতন্তরক্ষা কায জক্রগম অংশগ্রহণ করগেন এবং ভতবষ্যগিও করগবন িাগির উত্তগরাত্তর 

সাফল্য কামনা করতে।  

আতম আজ তবগশষভাগব ধন্যবাি জানাই বাংলাগিগশ তনযুক্ত জাতিসংগঘর আবাতসক প্রতিতনতধগক, যাঁর সাব জক্ষতণক 

সহায়িা এবং শাতন্তরক্ষীগির প্রতি সমর্ জন আমাগির শিশগক তবগের অন্যিম শাতন্ত প্রতিষ্ঠাকারী শিশ তহগসগব পতরতিি কগরগে।  

ভদ্র মতহলা ও ভদ্র মগহািয়গণ,  

ভতবষ্যগি আমাগির শাতন্ত তমশগন অংশগ্রহণ তনভ জর করগে আমাগির শাতন্তরক্ষী শপ্ররগণর সক্ষমিা এবং উন্নিির 

প্রতশক্ষগণর উপর। বাংলাগিশ তবগের শয শকান প্রাগন্ত অতি স্বল্প সমগয় শসনা শমািায়গন সক্ষম। আমাগির সরকার সশস্ত্রবাতহনী এবং 

পুতলগশর উন্নিির প্রতশক্ষগণর ব্যবিাসহ বাতহনীর আধুতনকায়গন তবতভন্ন পিগক্ষপ গ্রহণ করগে যাগি বাংলাগিশ আরও অতধকহাগর 



শাতন্তরক্ষী শপ্ররণ করগি পাগর। আমাগির শাতন্ত সিস্যরা যাগি তবগের প্রতিটি িাগন িাঁগির সফলিার সাক্ষর রাখগি পাগর শস 

ব্যবিা আমরা করব।  

পতরগশগষ আতম সশস্ত্রবাতহনী এবং পুতলশ বাতহনীর সিস্যগির তবেব্যাপী শাতন্তরক্ষা কায জক্রগম অংশগ্রহগণ প্রতিতনয়ি 

কায জকর ভূতমকা পালন করার আন্ততরক আ  ন জানাতচ্ছ। যর্াযর্ সরিামসহ বাংলাগিগশর সকল সিস্য যাগি আরও িক্ষভাগব 

অতধকহাগর জাতিসংগঘর আহবাগন সাড়া তিগি পাগর, শস জন্য সরকাগরর সকল প্রয়াস অব্যাহি র্াকগব।  

বাংলাগিগশর জনগণ আপনাগির ভূতমকা তিরকাল স্মরণ করগব। আপনারা বাংলাগিশগক তবগে একটি শতক্তশালী শাতন্ত 

প্রতিষ্ঠাকারী শিশ তহগসগব প্রতিষ্ঠা করগবন, তবগে বাংলাগিগশর পিাকাগক সমুন্নি রাখগবন এই আমাগির প্রিৈাশা। মহান 

আল্লাহিায়ালা আমাগির সহায় হউন।  

শখািা হাগফজ  

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু  

বাংলাগিশ তিরজীবী শহাক। 

--- 

 


