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তেসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সম্মাতনি সভাপতি,  

জাতিসংঘ সাধারণ পতরষবদর ৬৫িম অতধবেশবনর সভাপতি তনে কাতিি হওয়ায় আপনাবক জানাতি আত্মতরক অতভনন্দন।  

আতম তেশ্বাস কতর, আপনার প্রাজ্ঞ ও দৃঢ় শনতৃবে এই অতধবেশন সে কাত্মকভাবে সফল হবে। ৬৪িম অতধবেশন সফলভাবে 

সম্পন্ন করার জন্য আতম ঐ অতধবেশবনর সভাপতি ড. আলী আেদুস সালাম শেতক-শক ধন্যোদ জানাতি। তেশ্বশাতি প্রতিষ্ঠা এেং 

জাতিসংবঘর শসোয় অক্লাি পতরশ্রম করার জন্য মহাসতিে তম. োন তক মুন-শক জানাতি ধন্যোদ ও  কৃিজ্ঞিা।  

সম্মাতনি সভাপতি,  

৩৬ েছর আবগ আমার তপিা এেং সে ককাবলর সে কবশ্রষ্ঠ োঙাতল, োংলাবদশ রাবের স্থপতি, জাতির জনক েঙ্গেন্ধু শশখ 

মুতজবুর রহমান এই মবে দাঁতিবয় তেশ্বশাতি প্রতিষ্ঠা ও মানেিার শসোয় জাতিসংবঘর গুরুেপূণ ক ভূতমকার কথা উবল্লখ কবরতছবলন।  

িারপর দীঘ ক সময় শপতরবয় শগবছ। তকন্তু আজও জাতিসংঘ সারাতেবশ্বর তেপন্ন মানুবষর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরবণর শশষ 

ঠিকানা তহবসবে কাজ কবর যাবি।  

োংলাবদশ আজ একটি উদার, প্রগতিশীল এেং গণিাতন্ত্রক রাে। জাতিসংবঘর সতিয় অংশগ্রহণকারী এেং দাতয়েোন 

সদস্য। তেশ্বব্যাপী গণিন্ত্র, মানোতধকার, শাতি ও তনরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় জাতিসংবঘর সকল উবযাবগর প্রতি োংলাবদশ পূণ ক সমথ কন ও 

সহবযাতগিা তদবয় আসবছ।  

শদশ এেং শদবশর োইবর বেতর শতির তেরুবে তেবশষ কবর, সন্ত্রাসোদ দমবন, োংলাবদশ কায ককর ব্যেস্থা তনবয়বছ। ১৯৭১ 

সাবল োংলাবদবশর স্বাধীনিা যুবের সময় শযসে ব্যতি হিযা, নারী ধষ কণ এেং অতিসংবযাবগর মি গুরুির মানেিাতেবরাধী অপরাধ 

ও যুোপরাবধর সাবথ জতিি তছল িাবদরবক তেিাবরর মুবখামুতখ করবি আমরা যুোপরাধ োইবুযনাল গ ন কবরতছ। আমাবদর এই 

উবযাগ আিজকাতিক অপরাধ আদালি সংিাি শরাম শঘাষণার সাবথ সম্পূণ ক সঙ্গতিপূণ ক। আিজকাতিক অপরাধ আদালবির উবেশ্য 

হবি যুোপরাধ, গণহিযা এেং মানেিার তেরুবে যারা অপরাধ কবরবছ িাবদরবক তেিাবরর সম্মুখীন করা। আতম তেশ্বাস কতর, 

শকেল সুতেিারই পাবর অিীবির অমাজকনীয় ভুবলর তনরাময় করবি।  

এ প্রসবঙ্গ আতম স্মরণ করবি িাই ১৯৭৫ সাবলর ১৫ই আগষ্ট োংলাবদবশ সংঘটিি নারকীয় হিযাকাবে কথা। শসতদন 

সন্ত্রাসীরা আমার তপিা োংলাবদবশর রােপতি, েঙ্গেন্ধু শশখ মুতজবুর রহমানসহ আমার পতরোবরর ১৮জন সদস্যবক তনম কমভাবে 

হিযা কবরতছল। আমার মা, তিন ভাই - শশখ কামাল, শশখ জামাল, দশ েছর েয়বসর শছাট ভাই শশখ রাবসল ও দুই ভাইবয়র 

স্ত্রীবকও শসতদন হিযা করা হবয়তছল।  

১৯৮১ সাবল শদবশ শফরার পর োর োর আমার উপর হামলা হবয়বছ। তেবশষ কবর ২০০১ শথবক ২০০৬ পয কি, যখন 

আমরা তেবরাধীদবল তছলাম িখন সংখ্যালঘুসহ অসাম্প্রদাতয়ক ও গণিাতন্ত্রক সংগ ন োংলাবদশ আওয়ামী লীবগর হাজার হাজার 

শনিা-কমীবক িৎকালীন তেএনতপ-জামাি সরকাবরর সমবয় পতরকতিিভাবে হিযা করা হবয়তছল। ২০০৪ সাবলর ২১শশ আগস্ট 

আমার শাতিপূণ ক সমাবেবশ শগ্রবনড হামলা িাতলবয় আমাবক হিযার শিষ্টা করা হবয়তছল; ২৪ জন মানুষবক হিযা করা হবয়তছল। 

আমাবদর মহামান্য রােপতির স্ত্রী, আমার দবলর মতহলা তেষয়ক সম্পাতদকা আইতভ রহমানও শসই হামলায় তনহি হবয়তছবলন। 

গুরুির আহি পাঁি শিাতধক শনিা-কমী এখনও পঙ্গুবের অতভশাপ তনবয় জীেন কাটাবি।  



ব্যতিগিভাবে আতম এেং আমার পতরোর োরোর সন্ত্রাসী হামলার তশকার হবয়তছ। তকন্তু সন্ত্রাবসর কাবছ মাথা নি 

কতরতন। আতম পতরস্কার ভাষায় েলবি িাই োংলাবদবশর মাটিবি আমরা শকান ধরবনর সন্ত্রাসী কম ককােবক প্রশ্রয় শদে না। এজন্য 

আমরা ইবিামবেই জাতিসংবঘর সন্ত্রাস তেবরাধী সকল কনবভনশবনর অনুবমাদন তদবয়তছ।  

আমরা শাতিবি তেশ্বাস কতর েবলই ১৯৯৭ সাবল পাে কিয িট্টগ্রাম শাতিচুতি কবর জাতিগি সংঘাি তনস্পতত্ত কবরতছলাম। 

২০০৯ সাবল শাতিপূণ কভাবে তেতডআর তেবরাহ দমন করবি সক্ষম হবয়তছলাম।  

আতম তেশ্বাস কতর, উন্নয়বনর জন্য প্রবয়াজন শাতি এেং তস্থতিশীলিা। জাতিসংঘ শাতিরক্ষা তমশবন অংশগ্রহবণর মােবম 

তেশ্বশাতি ও তনরাপত্তা েজায় রাখবি আমরা িার প্রমাণ তদবয়তছ। ১৯৮৮ সাবল শুরু কবর আজ পয কি োংলাবদশ ২৪ টি শদবশ ৩২টি 

তমশবন ৯৭ হাজার বসন্য শপ্ররণ কবরবছ। এসে শাতি তমশবন আমরা আমাবদর ৯২জন েীর শসনানীবক হাতরবয়তছ। োংলাবদশ এখন 

জাতিসংঘ শাতিরক্ষা তমশবন সবে কাচ্চ শসনা শপ্ররণকারী শদশ।   

সম্মাতনি সভাপতি,  

বেতশ্বক উষ্ণিা বৃতের ফবল োংলাবদশ আথ ক-সামাতজকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবি। খাযতনরাপত্তা, আোসন ও জীেবেতিত্র আজ 

হুমতকর মুবখ। প্রাকৃতিক দুবয কাগ শযমন েন্যা, খরা, সাইবক্লান মানুবষর ক্ষতি করবছ। কাে কন-ডাই-অক্সাইড তনিঃসরবণর কারবণই এ 

অেস্থা। োংলাবদশ এবক্ষবত্র দায়ী না হবয়ও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ শদশগুবলার মবে অন্যিম। ফবল সহস্রাবের লক্ষযমাত্রা অজকন আজ 

কঠিন িযাবলবের সম্মুখীন হবয়বছ। িবে োংলাবদশ এই ক্ষতি শমাকাতেলার প্রস্ত্ত্ততি তনবি।  

এই দুবয কাগ শমাকাতেলার জন্য আমরা ১৩৪টি কম ক পতরকিনা গ্রহণ কবরতছ। এগুবলার মবে রবয়বছ নদীগুবলার শেতজং 

করা, ক্ষতিগ্রস্থ জনগবণর পুনে কাসবনর জন্য িাষবযাগ্য জতম পুনরুোর এেং খায উৎপাদবনর সক্ষমিা বৃতে করা। এছািাও রবয়বছ 

কাে কন আধার বিতর। ২০১৫ সাবলর মবে ২০ শিাংশ জতমবক েনায়বনর আওিায় আনা এেং সবুজ শেষ্টনী সৃতষ্টর মােবম সমুর 

উপকূল রক্ষা করা। আমরা জনগণবক সম্পৃি কবর দুবয কাগ ব্যেস্থাপনা আধুতনকায়বনর উবযাগ তনবয়তছ।  পাশাপাতশ, পতরেতিকি 

জলোয়ুর সবঙ্গ খাপ খায় এমন ধরবনর শবস্যর জাি উদ্ভােবন গবেষণার কাজ কবর যাতি।   

ইবিামবেই সমুর উপকূবল দুবয কাগকালীন আশ্রবয়র জন্য ১৪ হাজার আশ্রয়বকন্দ্র তনম কাণ করা হবয়বছ। আরও আশ্রয়বকন্দ্র 

তনম কাবণর পতরকিনা আমাবদর রবয়বছ। এজন্য আমাবদর প্রবয়াজন তেপুল পতরমাণ অবথ কর। আশু ব্যেস্থা তহবসবে আমরা তনজস্ব 

অথ কায়বন একটি জলোয়ু পতরেিকন োস্ট ফাে এেং উন্নয়ন সহবযাগীবদর সহায়িায় একই ধরবনর আবরকটি িহতেল গ ন কবরতছ। 

আতম তেশ্ব সম্প্রদায়বক এসে িহতেবল উদার হাবি অনুদান প্রদাবনর আহ্বান জানাতি যাবি োংলাবদশ িার টিবক থাকার সংগ্রাবম 

সফল হয়।  

আিজকাতিক পয কাবয় গি েছর COP-15 সবম্মলবন ক্ষতিগ্রস্থ শদশগুবলাবক সহায়িার জন্য আিজকাতিক জলোয়ু িহতেল 

গ বনর তসোি শনওয়া হবয়বছ। আতম আশা কতর, শমতক্সবকা-শি COP-16 সবম্মলবন তেশ্ব শনতৃবৃন্দ একটি সুতনতদ কষ্ট ইতিোিক 

চুতিবি উপনীি হবি পারবেন।  

োংলাবদশ, ক্ষুর দ্বীপরােসমুহ এেং তহমালয় অেলসহ জলোয়ু পতরেিকবনর ফবল সে কাতধক ক্ষতিগ্রস্থ শদশগুবলার মানুবষর 

ভাগ্য তেপয কয়বরাবধ িতিৎ ব্যেস্থা তনবি আতম উন্নি তেবশ্বর প্রতি আহ্বান জানাতি।  

সম্মাতনি সভাপতি,  

            তেশ্বঅথ কবনতিক মন্দা শথবক আমরা এখনও পুবরাপুতর শেতরবয় আসবি পাতরতন। মন্দার কারবণ অবনক উন্নি শদশসহ 

স্ববিান্নি শদশসমূবহর রপ্তাতন রাসাস শপবয়বছ। এ অেস্থা শথবক শেতরবয় আসার জন্য শনটনউড ইনতস্টটিউশনগুবলাবক উন্নয়নশীল তেবশ্ব 

তেবশষ কবর স্ববিান্নি শদশগুবলাবি িাবদর সহায়িা আরও শজারাবলা করবি হবে। এই সংস্থাগুবলা শসখাবন দীঘ কবময়াদী উন্নয়ন 

সহায়িা তদবি পাবর। এ ব্যাপাবর োংলাবদবশর পক্ষ শথবক আতম এসতডআর এেং অনুদান প্রদাবনর শক্ষবত্র জাতিসংবঘর আওিায় 

একটি তেবশষ িহতেল গ বনর প্রসত্মাে করতছ। আমরা সকল শস্টকবহাল্ডারবক আিা কম কপতরকিনা অনুযায়ী শদশীয় উন্নয়ন প্রকবির 

প্রতি গুরুে প্রদান ও সহায়িা বৃতের আহ্বান জানাতি।  

            উন্নি তেশ্ব শথবক প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়িাবক আমরা সাধুোদ জানাই। িবে, শুল্ক ও শকাটামুি োজার প্রবেশাতধকার এেং 

োতণজয উদাতরকরণ করা হবল স্ববিান্নি শদশগুবলা আরও লাভোন হবি পারবে।  

পাশাপাতশ আমরা ডতেউটিও োতণজয আবলািনার শদাহা রাউবের সফল সমাতপ্ত িাই। একইসবঙ্গ নাবসলস কম কপতরকিনার 

প্রতি্রুততি অনুযায়ী ওইতসতড শদশগুবলার জািীয় আবয়র ০.৭ শিাংশ উন্নয়নশীল শদশগুবলাবক এেং ০.২ শিাংশ স্ববিান্নি 

শদশগুবলাবক প্রদাবনর আ  ন জানাতি।  



স্ববিান্নি শদশগুবলা তনজ শদবশর শেকার সমস্যার পাশাপাতশ তেবদবশ িাকতরর শক্ষবত্রও অতভোসন োধার সম্মুখীন হবি। 

এসে শদবশর জািীয় আবয়র একটি উবল্লখবযাগ্য অংশ আবস শরতমবটন্স শথবক। এজন্য িাবদর অথ কবনতিক উন্নয়ন তনতিি করবি 

উন্নি শদশগুবলাবি অতভোসীবদর কম কসংস্থাবনর সুবযাগ তনতিি করবি হবে। অতভোসী শ্রতমকবদর অতধকার রক্ষার উবযাগ তনবি 

হবে।  

সম্মাতনি সভাপতি,  

োংলাবদশ োতষ কক প্রবৃতে অজকবন যবথষ্ট সফল হবয়বছ। গি েছর আমাবদর প্রবৃতে তছল ৬ শিাংশ। খায উৎপাদন, কৃতষ, 

গ্রামীন উন্নয়ন, মুরাস্ফীতি তনয়ন্ত্রণ এেং খায ও তজতনসপবত্রর দাম মানুবষর িয় ক্ষমিার মবে রাখবি সরকাবরর গৃহীি 

পদবক্ষবপর ফবলই এটা সম্ভে হবয়বছ।  

১৯৯৬-২০০১ সমবয় দাতয়ে পালনকাবল োংলাবদশ খাবয স্বয়ংসম্পূণ কিা অজকন কবরতছল। ফবল, আমরা জাতিসংবঘর 

খায ও কৃতষ সংস্থার ময কাদাপূণ ক ‘শসবরস' অযাওয়াবড ক ভূতষি হবয়তছলাম। এোরও জ্বালাতন, সার, েীজ এেং অন্যান্য কৃতষ উপকরবণর 

ন্যায্যমূল্য তনতিি কবর আমরা জািীয় খায নীতি োসত্মোয়ন করতছ। আমাবদর সরকার সোর জন্য খায সরেরাহ করবি সফল 

হবয়বছ।  

আমাবদর সরকাবরর অন্যিম লক্ষয হবি িথ্যপ্রযুতি ব্যেহাবরর মােবম জনগবণর আথ ক-সামাতজক উন্নয়ন তনতিি করা। 

িথ্যপ্রযুতির প্রবয়াজনীয় অেকা াবমা বিতর এেং সোর কাবছ  িথ্যপ্রযুতি শসো শপৌবছ শদওয়ার জন্য সরকার কাজ করবছ।  

তশক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এেং গ্রামীণ জনপদসমূহবক ইন্টারবনট শসোর সবঙ্গ যুি করা হবি। গ্রামীণ 

জনপবদর জন্য ই-শসন্টার কম কসূতির আওিায় ৮হাজার ৫০০ ডাকঘরবক সংযুি করা হবয়বছ। ২০০৯ সাবল আমরা ১০০ ইউতনয়ন 

পতরষবদ ই-শসন্টার স্থাপন কবরতছ এেং এ েছবরর মবে আরও ৪ হাজার ৫০০ ইউতনয়ন পতরষদবক এর আওিায় আনার কাজ 

িলবছ। হাইবটক পাকক প্রতিষ্ঠা, ই-গভবন কন্স শনটওয়াকক, স্যাবটলাইট ও শটতলকতমউতনবকশন শনটওয়াকক শতিশালী করার কাজ এতগবয় 

িলবছ।  

আমাবদর িথ্য ও প্রযুতি শসো কৃতষ িথ্য সরেরাহ, কৃতষপবের োজাবর প্রবেশ, তশক্ষা, স্বাস্থযবসো, প্রাকৃতিক দুবয কাবগর 

পূে কাভাষ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, এেং সামাতজক তনরাপত্তাবেষ্টনীর অথ ক প্রদাবনর শক্ষবত্র ভূতমকা রাখবছ।  

সংসদ সদস্য, সবে কাচ্চ নীতি তনধ কারক এেং মা  পয কাবয়র প্রশাসবনর মবে সংবযাগ সাধবনর জন্য ই-তলডারশীপ কম কসূতি 

োস্তোয়ন করা হবি। আগামী ২০২১ সাল আমাবদর স্বাধীনিার সুেণ কজয়মত্মী। এ সমবয়র মবে আমাবদর সরকার তডতজটাল 

োংলাবদশ প্রতিষ্ঠা ও োংলাবদশবক একটি মেম আবয়র শদবশ পতরণি করবি েেপতরকর।   

আমাবদর সরকার তশক্ষাবক সবে কাচ্চ গুরুে তদবয়বছ। ২০১১ সাবলর মবে শিভাগ তশশুবক স্কুবল ভতিক ও ২০১৪ সাবলর 

মবে তশক্ষার হার শিভাবগ উন্নীি করবি আমরা কাজ কবর যাতি। এজন্য োবজবট তশক্ষাখাবি সবে কাচ্চ েরাে রাখা হবয়বছ। 

মােতমক পয কায় পয কি শছবলবমবয়রা তেনাবেিবন তশক্ষার সুবযাগ পাবি এেং তেনামূবল্য েই তেিরণ করা হবয়বছ। ছাত্রছাত্রীবদর 

ইন্টারবনট ব্যেহাবরর সবঙ্গ সম্পৃি করার লবক্ষয স্কুলগুবলাবি তেনামূবল্য কতম্পউটার এেং ইন্টারবনট সুতেধা প্রদান করা হবি। 

স্কুবল ছাত্রছাত্রীবদর উপতস্থতি োিাবি তকছু তকছু হিদতরর এলাকায় িাবদর জন্য দুপুবরর খাোর এেং অতভভােকবদর আতথ কক সুতেধা 

শদওয়া হবি। িবে, এই ব্যেস্থা আরও ব্যাপকভাবে বৃতে করা প্রবয়াজন।  

উন্নয়বনর পূে কশিক হবি সকলবক্ষবত্র নারীর সমান অংশগ্রহণ তনতিি করা। এজন্য আমরা স্নািক পয কায় পয কি শমবয়বদর 

তশক্ষা অবেিতনক করার পতরকিনা গ্রহণ কবরতছ।  

আমরা ‘জািীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা' গ্রহণ কবরতছ। েিকমাবন োংলাবদবশর প্রধানমন্ত্রী, তেবরাধীদলীয় শনত্রী, সংসদ 

উপবনিা ছািাও পাঁিজন কযাতেবনট মন্ত্রী নারী। সংরতক্ষি আসবন ৪৫ জন নারী সংসদ সদস্য রবয়বছ। এছািাও ১৯ জন নারী 

সংসদ সদস্য সরাসতর শভাবট তনে কাতিি হবয়বছন।  

স্থানীয় সরকাবর নারীবদর জন্য ৩০ শিাংশ আসন সংরতক্ষি করা হবয়বছ। প্রশাসন ও সামতরক োতহনীসহ সকল শপশায় 

নারীবদর অগ্রাতধকার শদওয়া হবি। োংলাবদবশর নারীরা আজ জাতিসংবঘর শাতমত্মরক্ষা তমশবনও কাজ করবছন।  

আমরা দুিঃস্থ ও তেধো নারীবদর ভািা প্রদানসহ বৃে নারী-পুরুষ উভবয়র জন্যই বৃোশ্রবমর ব্যেস্থা কবরতছ। সমাবজর 

সংখ্যালঘু, প্রাতিক এেং শাতররীক ও মানতসক প্রতিেধীদীবদর ‘সামাতজক তনরাপত্তা শেষ্টনী' কম কসূতির আওিায় আনা হবয়বছ। 

গৃহহীনবদর জন্য আশ্রয়ন, দাতররয তেবমািবনর লবক্ষয ‘একটি োতি একটি খামার' প্রকি এেং নগদ অথ ক ও খায তেিরণ কম কসূতি 



গ্রহণ করা হবয়বছ। ন্যাশনাল সাতভ কস প্রকবির আওিায় যুেক ও যুে মতহলাবদর জন্য কম কসংস্থান এেং দক্ষিা উন্নয়ন কম কসূতি িালু 

করা হবয়বছ।  

আমরা তেতভন্ন শক্ষবত্র গবেষণা কায কিম শজারদার করার ফবল নতুন নতুন আতেষ্কাবরর দ্বার উবমাতিি হবয়বছ। তেবশষ 

কবর, জলোয়ু পতরেিকন সহনশীল শস্যজাি উদ্ভােবন উবল্লখবযাগ্য সাফল্য এবসবছ। সম্প্রতি ‘পাবটর জম ইতিহাস' আতেষ্কাবরর ফবল 

পাট ও পাটজাি রবব্যর উৎকষ ক সাধনসহ আমরা পতরবেশোধীদে পেতিবি যাওয়ার সুবযাগ পাে েবল আশা করতছ।  

স্বাস্থযখািবক আমরা তেবশষভাবে গুরুে তদবয়তছ। গ্রাবমর প্রতি ৬ হাজার মানুবষর জন্য আমরা একটি কবর কতমউতনটি 

তক্লতনক স্থাপন প্রকি োস্তোয়ন করতছ। েিকমাবন প্রায় দশ হাজার তক্লতনক স্বাস্থযবসো তদবয় যাবি। শমাট ১৮ হাজার তক্লতনক স্থাপন 

করা হবে। তনরাপদ মাতৃে ও মাতৃস্বাবস্থযর জন্য একটি জািীয় শকৌশল গ্রহণ করা হবয়বছ। আমাবদর সরকার দাতয়ে শনওয়ার পর 

২০ মাবস মাতৃমৃতুযর হার প্রতি হাজাবর ২.৯ শথবক কবম ২.৬ এ এবসবছ। এক েছবরর কমেয়সী তশশুমৃতুযর হার প্রতি হাজাবর ৫২ 

শথবক কবম ৪১ এ এবসবছ। জাতিসংঘ পুরস্কার তদবয় আমাবদর এই সাফবল্যর স্বীকৃতি তদবয়বছ।  

আমাবদর লক্ষয, ২০২১ সাবলর মবে তশশুমৃতুযর হার কতমবয় হাজাবর ১৫ এেং মাতৃমৃতুযর হার কতমবয় হাজাবর ১.৫ এ 

নাতমবয় আনা।  

২০১৪ সাবলর মবে আমরা ১০০ শিাংশ টিকা প্রদান সম্পন্ন করার লক্ষযমাত্রা গ্রহণ কবরতছ।  

তেগি েছরগুবলার খায, জ্বালাতন ও অথ কবনতিক সঙ্কট এেং জলোয়ু পতরেিকনজতনি প্রতিেধীদকিা স্ববেও োংলাবদশ 

জাতিসংঘ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহবযাগীবদর সহায়িায় সহস্রাে উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজকবন যবথষ্ট সাফল্য অজকন কবরবছ। দাতররয 

তেবমািন, সে কজনীন প্রাথতমক তশক্ষা, নারীর ক্ষমিায়ন ও তলঙ্গ বেষম্য তনরসন এেং তশশুমৃতুয রাসাবস আমরা উবল্লখবযাগ্য অগ্রগতি 

অজকন কবরতছ এেং আমরা সঠিক লবক্ষয অগ্রসর হতি।      

সম্মাতনি সভাপতি,  

সাম্প্রতিক েছরগুবলাবি ২১শশ শফব্রুয়াতর ইউবনবস্কা কতৃকক আিজকাতিক মাতৃভাষা তদেস পালবনর মােবম োংলাবদবশর 

ভাষা শহীদবদর প্রতি সম্মান শদওয়া হবি। তেবশ্বর প্রায় ৩০০ তমতলয়ন মানুষ আজ োংলায় কথা েবলন। এ ভাষার রবয়বছ সমৃে 

ইতিহাস, ঐতিহয এেং সাতহিয। এজন্য গি েছর োংলাবদবশর জািীয় সংসদ োংলাবক জাতিসংবঘর অন্যিম দাপ্ততরক ভাষা 

তহবসবে শঘাষণা করার অনুবরাধ জাতনবয় সে কসম্মিভাবে একটি প্রস্তাে গ্রহণ কবরবছ। োংলাবক জাতিসংবঘর অন্যিম দাপ্ততরক ভাষা 

তহবসবে গ্রহণ করার জন্য অনুবরাধ জানাতি।  

সম্মাতনি সভাপতি,  

            প্রযুতি আজ সারাতেশ্ববক একটি অখে গ্রাবম পতরণি কবরবছ। প্রতিতদনই তেবশ্বর মানুষ আরও কাছাকাতছ আসবছ। 

পাশাপাতশ, জলোয়ু পতরেিকন, সন্ত্রাসোদ এেং অথ কবনতিক তনভ করশীলিার মি িযাবলেগুবলা আরও প্রকট হবি। আমাবদর গিব্য 

শযমন অতভন্ন, শিমতন অতভন্ন আমাবদর দাতয়ে ও কিকব্যও।  

মানেিার শত্রু দাতররয। দাতরবরর তেরুবে সংগ্রাম কবর আমাবদর জয়ী হবি হবে।  

আমরা এই তেশ্ববক আগামী প্রজবমর জন্য শাতিপূণ ক তেশ্ব তহবসবে গবি তুলবি িাই। িাবদর জন্য সুন্দর জীেন তনতিি 

করবি িাই। আসুন, আগামী প্রজবমর জন্য আমরা আমাবদর েিকমানবক উৎসগ ক কতর।  

মাননীয় সভাপতি, আপনাবক ধন্যোদ।   

শখাদা হাবফজ।  

জয় োংলা, জয় েঙ্গেন্ধু।  

োংলাবদশ তিরজীেী শহাক।  

জাতিসংঘ দীঘ কজীেী শহাক।  

--- 


