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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সহকমীবৃন্দ,  

সশস্ত্র বাতহনীর প্রধানগণ,  

তপ্রতিপাল স্টাফ অতফসার,  

ইিম্মপক্টর শজনাম্মরল অব পুতলশ,  

বাংলাম্মিম্মশ তনযুক্ত জাতিসংম্মঘর আবাতসক প্রতিতনতধ তম. শনল ওয়াকার,  

মান্যবর কূটনীতিকবৃন্দ,  

উপতিি সুতধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন।  

জাতিসংঘ আন্তজজাতিক শাতন্তরক্ষী তিবস - ২০১১ উিযাপন উপলম্মক্ষৈ আম্ময়াতজি এ অনুষ্ঠাম্মন উপতিি সকলম্মক আতম 

আন্ততরক শুম্মভচ্ছা ও অতভনন্দন জানাতচ্ছ।  

আতম প্রথম্মমই শ্রদ্ধা জানাতচ্ছ তবতভন্ন শিম্মশ শাতন্ত রক্ষায় তনম্ময়াতজি অবিায় যারা শহীি হম্ময়ম্মেন িাঁম্মিরম্মক। গভীর 

সমম্মবিনা জানাতচ্ছ আহি শাতন্তরক্ষীম্মির ।  

আতম শ্রদ্ধা জানাতচ্ছ, ৩০ লাখ শহীি এবং ২ লাখ তনয জাতিি মা-শবানম্মক যাঁম্মির সম্মব জাচ্চ আত্মিৈাম্মগ ১৯৭১ সাম্মল অতজজি 

হম্ময়ম্মে আমাম্মির মহান স্বাধীনিা।  

আতম গভীর শ্রদ্ধার সাম্মথ স্মরণ করতে সব জকাম্মলর সব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমানম্মক। যাঁর 

শনতৃম্মে ও তনম্মি জম্মশ আমাম্মির স্বাধীনিা সংগ্রাম ও মুতক্তযুদ্ধ পতরচাতলি হয় এবং একটি স্বাধীন স্বাব জম্মভৌম রাষ্ট্র লাভ কতর।  

আতম ১৯৭৫ সাম্মলর ১৫ আগস্ট ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীম্মির বুম্মলম্মট তনম জমভাম্মব তনহি হওয়া আমার পতরবাম্মরর সকল 

সিস্যম্মক শ্রদ্ধার সাম্মথ স্মরণ করতে।  

সুতধমন্ডলী,  

বাংলাম্মিশ শাতন্তম্মি তবশ্বাসী। বাঙাতল শাতন্ততপ্রয় জাতি। আমরা তবশ্বাস কতর, শাতন্ত োড়া শকাম্মনা পথ শনই। এ তবশ্বাস তনম্ময় 

আমরা তবতভন্ন সম্প্রিায়, বণ জ ও শগাম্মের মানুষ যুগ যুগ ধম্মর শাতন্তপূণ জভাম্মব সহাবিান করতে। আমাম্মির এ অনন্য জ্বতশম্মযৈর 

প্রতিফলন ঘম্মটম্মে আমাম্মির পতবে সংতবধাম্মন। সংতবধাম্মনর ‘প্রস্তাবনা'য় মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সাম্মথ সঙ্গতি 

রক্ষা কম্মর আন্তজজাতিক শাতন্ত ও সহম্মযাতগিার শক্ষম্মে পূণ জ ভূতমকা পালম্মনর অঙ্গীকার করা হম্ময়ম্মে।  

আমাম্মির সংতবধাম্মনর ২৫ অনুম্মচ্ছম্মি আম্মে, ‘‘জািীয় সাব জম্মভৌমে ও সমিার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাম্মষ্ট্রর অভৈন্তরীণ তবষম্ময় 

হস্তম্মক্ষপ না করা, আন্তজজাতিক তবম্মরাম্মধর শাতন্তপূণ জ সমাধান এবং আন্তজজাতিক আইম্মনর ও জাতিসংম্মঘর সনম্মি বতণ জি নীতিসমূম্মহর 

প্রতি শ্রদ্ধা - এই সকল নীতি হইম্মব রাম্মষ্ট্রর আন্তজজাতিক সম্পম্মকজর তভতি ...।''  

এরই আম্মলাম্মক আমাম্মির স্বাধীনিার পথ-প্রিশ জক, মুতক্তযুম্মদ্ধর শপ্ররণা সব জকাম্মলর সব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু 

শশখ মুতজবুর রহমাম্মনর উম্মযাম্মগ বাংলাম্মিশ ১৯৭৪ সাম্মলর ১৭ই শসম্মেম্বর জাতিসংম্মঘর সিস্যপি লাভ কম্মর। িখন শথম্মকই 

বাংলাম্মিশ তবম্মশ্ব একটি শাতন্ততপ্রয় ও বন্ধুপ্রিীম রাষ্ট্র তহম্মসম্মব পতরতচতি লাভ কম্মর।  

বাংলাম্মিম্মশর এই শাতন্তর বািজা তবম্মশ্বর তবতভন্ন শিম্মশ তববিমান জাতি-শগাষ্ঠীর মম্মে েতড়ম্ময় শিওয়া শুরু হয় স্বাধীনিা 

লাম্মভর পরপরই। ১৯৮৮ সাম্মল সশস্ত্র বাতহনীর ১৫ জন সিস্য ইরাক-ইরাম্মন জাতিসংম্মঘর শাতন্তরক্ষী তহম্মসম্মব শযাগ শিন।  



িীঘ জ ২৩ বেম্মরর দৃপ্ত পথ পতরক্রমায় বাংলাম্মিশ আজ জাতিসংঘ শাতন্তরক্ষা তমশম্মন সম্মব জাচ্চ সংখ্যক শাতন্তরক্ষী শপ্ররণকারী 

শিশ। বাংলাম্মিশ আজ তবম্মশ্বর শশ্রষ্ঠ ও বৃহিম শাতন্তরক্ষী শিম্মশর আসম্মন অতধতষ্ঠি হম্ময়ম্মে। এটা আমাম্মির সশস্ত্র বাতহনী ও পুতলশ 

বাতহনীর সিস্যম্মির কৃতিে। এ জন্য িাঁম্মির অতভনন্দন জানাতচ্ছ।  

জাতিসংম্মঘর সব জম্মশষ িথ্য অনুযায়ী বিজমাম্মন তবম্মশ্বর ১১৫টি শিম্মশর  ৯৯,৩৮২ জন শাতন্তরক্ষী আম্মেন। এর মম্মে 

বাংলাম্মিম্মশর ১০,৫৮৯ জন সিস্য কম জরি আম্মেন। অথ জাৎ তবম্মশ্বর প্রায় ১১ শিাংশ শাতন্তরক্ষী বাংলাম্মিম্মশর। এর মম্মে ১৮০ জন 

নারী সিস্যও আম্মেন। এটি আমাম্মির জন্য শগৌরম্মবর। পাশাপাতশ শাতন্তরক্ষীম্মির মােম্মম শিশ জ্বম্মিতশক মুদ্রাও অজজন করম্মে।  

বাংলাম্মিম্মশর শাতন্তরক্ষীম্মির শপশািাতরে, তনষ্ঠা, সাহতসকিা, বন্ধুপ্রিীম আচরণ এবং তবশ্বশাতন্ত িাপম্মন িাম্মির অসীম 

িৈাম্মগর প্রিৈয় আজ তবশ্বব্যাপী প্রশংতসি হম্মচ্ছ। তবম্মশ্ব বাংলাম্মিম্মশর ভাবমূতিজম্মক উজ্জ্বল কম্মরম্মে। তবশ্ব শাতন্ত প্রতিষ্ঠায় আমাম্মির 

অবিানম্মক সুসংহি কম্মরম্মে। অথ জননতিক ও সামতরকভাম্মব শতক্তশালী শিশগুম্মলার সাম্মথ কূটননতিক সম্পকজ উন্নয়ম্মন গুরুেপূণ জ 

ভুতমকা রাখম্মে।  

সুতধমন্ডলী,  

বিজমান সরকাম্মরর আমম্মল জাতিসংঘ তমশম্মন আমাম্মির অবিান আম্মরা সুদৃঢ় হম্ময়ম্মে। যুদ্ধতবধ্বস্ত কম্মঙ্গাম্মি অতিতরক্ত 

শাতন্তরক্ষী শপ্ররম্মণর আহবাম্মন সাড়া তিম্ময় ৮৫০ জম্মনর একটি পিাতিক ব্যাটাতলয়ন এবং ১৮০ জম্মনর একটি ইতিতনয়ার শকাম্পানী 

শমািাম্ময়ন হম্ময়ম্মে। প্রথমবাম্মরর মি একটি MI-17 শহতলকোর  এবং একটি তস-১৩০ পতরবহন তবমান শমািাম্ময়ন হম্ময়ম্মে।  

বাংলাম্মিশ শনৌবাতহনী হম্মি প্রথমবাম্মরর মি United Nations Interim Force in Lebanon এ একটি তিম্মগট 

এবং একটি Offshore Petrol Vessel শমািাম্ময়ন হম্ময়ম্মে। আইভরী শকাস্ট-এ ১০৪ জন সিস্য এবং তিনটি শবল-২১২ 

শহতলকোর শমািাম্ময়ন রম্ময়ম্মে। হাইতিম্মি দুইটি Formed Police Unit শমািাম্ময়ন হম্ময়ম্মে, যার মম্মে একটি All Female 

Formed Police Unit।  

বিজমাম্মন আইভরী শকাস্ট-এ নতুনভাম্মব একটি তসগন্যাল প্লাটুন শমািাম্ময়ম্মনর প্রতক্রয়া চলম্মে। শাতন্তরক্ষা তমশম্মন সশস্ত্র 

বাতহনী ও পুতলশ বাতহনীর অংশগ্রহণ আম্মরা বৃতদ্ধর লম্মক্ষৈ Armoured Personnel Vehicles সহ শবশ তকছু সরিাম ক্রয় করা 

হম্ময়ম্মে। এগুম্মলা তবতভন্ন তমশম্মন পাঠাম্মনা হম্মচ্ছ। এর ফম্মল শাতন্তরক্ষা তমশনগুম্মলাম্মি আমাম্মির অবিান ও অতভযানম্মক আরও গতিশীল 

ও শতক্তশালী করম্মব।  

 পাশাপাতশ Department of Peace-keeping Operations এ বাংলাম্মিম্মশর আনুপাতিক প্রতিতনতধে তনতিি 

করা হম্মচ্ছ। শাতন্তরক্ষা তমশনগুম্মলার পতরকল্পনা এবং শকৌশল প্রণয়ম্মন আমাম্মির সুম্মযাগ আম্মরা বাড়াম্মনার শচযা করতে।  

তপ্রয় শাতন্তরক্ষীবৃন্দ,  

তবম্মশ্বর তবতভন্ন প্রাম্মন্ত আপনারা আপনাম্মির শপশািাতরে, তনষ্ঠা ও সাহতসকিা প্রিশ জন কম্মর তবম্মশ্বর অন্যান্য সহম্মযাগী 

শাতন্তরক্ষীম্মির শ্রদ্ধাভাজন হম্ময়ম্মেন। যুদ্ধ তবধ্বস্ত শিশগুম্মলাম্মি শাতন্ত তফতরম্ময় এম্মনম্মেন। ফম্মল আপনারা ঐ সব শিম্মশর জনগম্মণর অকুণ্ঠ 

ভালবাসা অজজন করম্মেন। জীবম্মনর উপর ঝুঁতক থাকা সম্মেও আপনারা উন্নি িক্ষিার পতরচয় তিম্ময় শিম্মশর জন্য শগৌরব বম্ময় 

আনম্মেন। বাংলাম্মিশ শথম্মক সব জাতধক শাতন্তরক্ষী তনম্মি জাতিসংঘম্মক উদ্বুদ্ধ করম্মেন। শস জন্য শিশ আপনাম্মির তচরতিন মম্মন রাখম্মব।  

সুতধমন্ডলী,  

এ পয জন্ত শাতন্তরক্ষা তমশম্মন আমাম্মির ১০৩ জন সিস্য শহীি হম্ময়ম্মেন। এর মম্মে গি জুন ২০১০ হম্মি শম ২০১১ পয জন্ত পাঁচ 

জন শাতন্তরক্ষী শহীি হম্ময়ম্মেন। আতম এ বীর শহীিম্মির তবম্মিহী আত্মার শাতন্ত কামনা করতে। িাম্মির শগৌরম্মবাজ্জ্বল ভূতমকার কথা 

শ্রদ্ধাভম্মর স্মরণ করতে। িাঁম্মির পতরবাম্মরর প্রতি গভীর সমম্মবিনা জানাতচ্ছ।  

আমরা গি বের চার জন শহীি শাতন্তরক্ষী পতরবার এবং ১৫ জন আহি শাতন্তরক্ষীম্মক সোননা প্রিান কম্মরতে।  

এবার পাঁচ জন শহীি শাতন্তরক্ষী পতরবার এবং ২০০৬ হম্মি ২০০৭ পয জন্ত আহি ১৯ জন শাতন্তরক্ষীম্মক সোননা প্রিান করা 

হম্মলা। একই সাম্মথ সকল নারী-পুরুষ শাতন্তরক্ষী যারা সফলভাম্মব শাতন্তরক্ষা কায জক্রম্মম অংশগ্রহণ করম্মেন এবং ভতবষ্যম্মিও করম্মবন 

িাম্মির সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করতে।  



আতম আজ তবম্মশষভাম্মব কৃিজ্ঞিা জানাই বাংলাম্মিম্মশ তনযুক্ত জাতিসংম্মঘর আবাতসক প্রতিতনতধম্মক। িাঁর সাব জক্ষতণক 

সহায়িা এবং বাংলাম্মিম্মশর শাতন্তরক্ষীম্মির প্রতি সমথ জন আমাম্মির শিশম্মক তবম্মশ্বর অন্যিম শাতন্ত প্রতিষ্ঠাকারী শিম্মশর আসম্মন 

বতসম্ময়ম্মে।  

সুতধমন্ডলী,  

আমরা উন্নিির প্রতশক্ষম্মণর উপর গুরুে তিতচ্ছ। এ জন্য আমাম্মির ১৯৯৬-২০০১ সরকাম্মরর সময় Bangladesh 

Institute of Peace Support Operation Training প্রতিষ্ঠা কতর। এবার এ ইনতস্টটিউটির আধুতনকায়ন করা হম্ময়ম্মে। 

ফম্মল প্রতশক্ষম্মণর মান শবম্মড়ম্মে। আতম গব জ কম্মর বলম্মি চাই, ইনশালস্নাহ, আজ বাংলাম্মিশ তবম্মশ্বর শয শকান প্রাম্মন্ত অতি স্বল্প সমম্ময় 

শাতন্তরক্ষী শমািাম্ময়ম্মন সক্ষম।  

আমাম্মির সরকার সশস্ত্রবাতহনী এবং পুতলম্মশর উন্নিির প্রতশক্ষম্মণর ব্যবিাসহ বাতহনীসমূম্মহর আধুতনকায়ম্মন সকল প্রকার 

পিম্মক্ষপ গ্রহণ করম্মে। এর ফম্মল বাংলাম্মিশ আম্মরা শবতশ শাতন্তরক্ষী শপ্ররণ করার সামথ্যজ অজজন কম্মরম্মে। জাতিসংম্মঘর সির িপ্তর ও 

তফল্ড সাতভ জম্মসর প্রতিটি পয জাম্ময় বাংলাম্মিম্মশর যথাযথ প্রতিতনতধে তনতিম্মি আতম ব্যতক্তগিভাম্মব প্রম্মচযা চাতলম্ময় যাতচ্ছ।  

পতরম্মশম্মষ, আতম সশস্ত্র বাতহনী ও পুতলশ বাতহনীর সিস্য সহ বাংলাম্মিম্মশর সকল শাতন্তরক্ষীম্মক তবশ্বব্যাপী শাতন্তরক্ষা 

কায জক্রম্মম িাম্মির বিজমান শপশািাতরে, তনষ্ঠা, সাহতসকিা ও আন্ততরকিা বজায় রাখার জন্য উিাি আহবান জানাতচ্ছ। প্রম্ময়াজনীয় 

সকল সরিামসহ বাংলাম্মিম্মশর সকল শাতন্তরক্ষী যাম্মি আম্মরা আত্মতবশ্বাম্মসর সাম্মথ জাতিসংম্মঘর আহবাম্মন সাড়া তিম্মি পাম্মর শস 

জন্য সরকাম্মরর সকল প্রয়াস অব্যাহি থাকম্মব। তবশ্ববাসীর পাশাপাতশ বাংলাম্মিম্মশর জনগণ তবশ্ব শাতন্ত প্রতিষ্ঠায় আপনাম্মির এই 

ভূতমকা তচরকাল স্মরণ করম্মব।  

আপনারা বাংলাম্মিশম্মক তবম্মশ্ব একটি শাতন্তকামী শিশ তহম্মসম্মব প্রতিতষ্ঠি করম্মবন, তবম্মশ্ব বাংলাম্মিম্মশর পিাকাম্মক সমুন্নি 

রাখম্মবন, এই আমাম্মির প্রিৈাশা। কারণ, আমরা জাতির তপিার স্বম্মের শসানার বাংলা প্রতিষ্ঠা করম্মি চাই। আমরা িাতরদ্রৈমুক্ত, 

গণিাতন্ত্রক, প্রগতিশীল, শাতন্তপূণ জ, অসাম্প্রিাতয়ক, প্রযুতক্ত-তনভ জর আধুতনক বাংলাম্মিশ গড়ম্মি চাই।   

মহান আল্লাহ িায়ালা আমাম্মির সকম্মলর সহায় শহান।             

শখািা হাম্মফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাম্মিশ তচরজীবী শহাক।  

......  


