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সম্মাতনি সভাপতি,  

জাতিসংঘ সাধারণ পতরষবদর ৬৪িম অতধবেশবনর সভাপতি তনে কাতিি হওয়ায় আপনাবক জানাতি আন্ততরক অতভনন্দন।  

আমার তেশ্বাস, আপনার প্রাজ্ঞ ও দৃঢ় শনতৃবে এই অতধবেশন সে কাত্মকভাবে সফল হবে।   

একইসাবে আতম ৬৩িম অতধবেশবনর সভাপতি তম. তমবগল তি ইসকব া ব্রুকম্যানবক ধন্যোদ জানাতি। কৃিজ্ঞিা 

জানাতি জাতিসংঘ মহাসতিে তম. োন তক মুন-এর প্রতি যাঁর অক্লান্ত পতরশ্রবমর ফবল জাতিসংঘ নতুন প্রাণ শপবয়বে।  

সম্মাতনি সভাপতি,  

৩৫ েের আবগ স্বাধীন োংলাবদবশর স্থপতি জাতির জনক েঙ্গেন্ধু শশখ মুতজবুর রহমান এই মঞ্চ শেবকই জাতিসংঘ 

সাধারণ অতধবেশবন প্রেম ভাষণ তদবয়তেবলন। তিতন িাঁর ভাষবণ োংলাবদবশর স্বাধীনিা সংগ্রাবম যাঁরা সমে কন ও সহবযাতগিা 

তদবয়তেবলন িাঁবদর প্রতি কৃিজ্ঞিা প্রকাশ কবরতেবলন। অঙ্গীকার কবরতেবলন - োংলাবদশ হবে একটি অসাম্প্রদাতয়ক, গণিাতন্ত্রক 

ও কল্যাণরাষ্ট্র। দৃঢ় ইিা ব্যক্ত কবরতেবলন, গণিন্ত্র, সুশাসন, মানোতধকার এেং আইবনর শাসন সমুন্নি রাখার।  

দুভকাগ্য, ১৯৭৫ সাবলর ১৫ই আগস্ট ঘািকবদর হাবি তনম কমভাবে তনহি হন জাতির জনক েঙ্গেন্ধু এেং পতরোবরর ১৮ 

জন সদস্য। এরপর োংলাবদবশ স্বস্বরিাতন্ত্রক ও আধা-স্বস্বরিাতন্ত্রক শাসনব্যেস্থা কাবয়ম হয়। ৯০ দশবকর তকছু সময় োবদ গি েের 

তেবদশ শেবক আমার শদবশ শফরা এেং গি েেবরর ২৯শশ তিবসম্বর জািীয় তনে কািবনর পূে ক পয কন্ত শদবশ অসাংতেধাতনক শাসন ব্যেস্থা 

েজায় তেল।  

জাতিসংঘ ও আন্তজকাতিক পয কবেক্ষকবদর তনতেড় পয কবেক্ষবণর মধ্য তদবয় োংলাবদবশ ২৯শশ তিবসম্বর একটি অোধ, সুষ্ঠু ও 

তনরবপক্ষ তনে কািবনর মাধ্যবম গণিন্ত্র পুনঃপ্রতিতষ্ঠি হয়। তনে কািবন আমার দল আওয়ামী লীগ তেপুল তেজয় অজকন কবর।  

জনগবণর এই তেপুল সমে কন িাঁবদর প্রিযাশা পূরবণ আমাবদর দাতয়ে অবনকগুণ োতড়বয় তদবয়বে।  

আমাবদর সরকার ইবিামবধ্য আমাবদর তনে কািনী ইশবিহার অনুযায়ী তভশন ২০২১ োস্তোয়বনর মাধ্যবম তিতজ াল 

োংলাবদশ গড়ার কম কসূতি গ্রহণ কবরবে। আমাবদর লক্ষয-  োংলাবদশবক জাতির জনবকর স্ববের শসানার োংলায় রূপান্ততরি করা।  

সম্মাতনি সভাপতি,  

সে ধরবনর োধা-তেপতি শমাকাতেলা কবর োংলাবদশ আে ক-সামাতজক অগ্রগতির তদবক ধাতেি হবি। তশক্ষাবক, তেবশষ 

কবর শমবয়বদর তশক্ষার ব্যাপাবর, আমরা তেবশষ অগ্রাতধকার তদবয়তে। জািীয় োবজব  তশক্ষা খাবি সবে কাচ্চ েরাদ্দ শদওয়া হবয়বে। 

২০১০ সাবলর মবধ্য আমরা শিভাগ তশশুবক স্কুবল পাঠাবনার অঙ্গীকার কবরতে। প্রােতমক তশক্ষাবক অবেিতনক শঘাষণা করা হবয়বে 

এেং োত্র-োত্রীবদর মবধ্য তেনামূবল্য েই তেিরণ করা হবি। দ্বাদশ শশ্রণী পয কন্ত শমবয়বদর তশক্ষা অবেিতনক করা হবয়বে এেং 

গ্রাবমর মাধ্যতমক পয কাবয়র শমবয় তশক্ষােীবদর তশক্ষাবৃতি শদওয়া হবি। সহস্রাবের উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অনুযায়ী প্রােতমক ও মাধ্যতমক 

পয কাবয় োংলাবদশ শজন্ডার স্বেষম্য দূর করবি সক্ষম হবয়বে। আমরা তিতগ্র পয কায় পয কন্ত শমবয়বদর জন্য অবেিতনক তশক্ষা িালুর 

তিন্তা-ভােনা করতে। গ্রামাঞ্চবলর প্রােতমক স্কুবলর শেবলবমবয়বদর জন্য ‘তশক্ষার তেতনমবয় খাদ্য/তশক্ষার তেতনমবয়  াকা' কম কসূতি 

িালু করা হবয়বে। ২০১৪ সাবলর মবধ্য পূণ ক সাক্ষরিা অজকন আমাবদর লক্ষয।  

আমাবদর সরকার স্বাস্থযখাবির ওপর তেবশষ গুরুে তদবয়বে। গি ২০০০ সাবল আমরা জািীয় স্বাস্থযনীতি প্রণয়ন কতর। 

যাবি শমৌতলক স্বাস্থয শসো তনতিি করার ওপর গুরুে আবরাপ করা হয়। তনরাপদ মাতৃবসো প্রদাবনর জন্য জািীয় মাতৃস্বাস্থয 



শকৌশল গ্রহণ করা হয়। আমরা তশশু মৃতুযর হার প্রতি হাজাবর ৫৪ শেবক ১৫-শি কতমবয় আনবি িাই। শস কারবণ, শিভাগ তশশুবক 

টিকা কম কসূতির আওিায় আনার পতরকল্পনা গ্রহণ কবরতে।  

আবগর শময়াবদ সরকার পতরিালনার সময় প্রােতমক স্বাস্থয পতরিয কা জনগবণর শদারবগাড়ায় শপৌৌঁোবনার লবক্ষয প্রতি েয় 

হাজার মানুবষর জন্য একটি কবর কতমউতনটি স্বাস্থযবকন্দ্র স্থাপবনর উবদ্যাগ গ্রহণ কবরতেলাম। প্রস্তাতেি ১৮ হাজার কতমউতনটি 

তক্লতনবকর মবধ্য প্রেম পয কাবয় ৬ হাজার তক্লতনক স্থাতপি হবয়তেল। পরেিী সরকার কম কসূতিটি স্থতগি শঘাষণা কবর। আমরা পুনরায় 

এ কম কসূতি িালুর উবদ্যাগ গ্রহণ কবরতে।  

সামাতজক তনরাপিা কম কসূতি োস্তোয়বন আমরা কাজ কবর যাতি। দতরদ্র এেং সুতেধােতঞ্চি মানুবষর জন্য আমরা তেতভন্ন 

ধরবনর সামাতজক তনরাপিা কম কসূতি িালু কবরতে। এগুবলার মবধ্য নগদ অে ক ও খাদ্য সহায়িা, ক্ষুদ্র ঋণ এেং অন্যান্য দাতরদ্রয 

তেবমািন কম কসূতি, সংখ্যালঘুবদর জন্য তেবশষ কম কসূতি, প্রাতন্তক, প্রতিেন্ধী এেং সুতেধােতঞ্চি জনগবণর জন্য সহায়িা কম কসূতি 

উবল্লখবযাগ্য।  

আমাবদর গি শাসনামবল েয়স্কবদর জন্য ভািা, দুস্থ মতহলাবদর জন্য ভািা, বৃদ্ধবদর জন্য শাতন্ততনোস ো বৃদ্ধ-তনোস, 

শেকার যুেক-যুেিীবদর কম কসংস্থাবনর জন্য কম কসংস্থান ব্যাংক িালু কবরতেলাম। ভূতমহীন ও গৃহহীন পতরোবরর জন্য সরকাতর 

জতমবি আশ্রয়বনর ব্যেস্থা তনবয়তেলাম।   

আমাবদর সরকাবরর লক্ষয - প্রতিটি পতরোর শেবক কমপবক্ষ একজন সদস্যবক কম কসংস্থাবনর সুবযাগ সৃতি কবর শদওয়া। 

২০২১ সাবলর মবধ্য দাতরদ্রযসীমা ৪৫ শেবক ১৫ শিাংবশ নাতমবয় আনবি োবজব র প্রায় অবধ কবকরও শেতশ এখাবি েরাদ্দ শদওয়া 

হবয়বে।  

সম্মাতনি সভাপতি,  

খাদ্য তনরাপিা আমাবদর সরকাবরর জন্য সে সময়ই একটি উবদ্ববগর তেষয়। আমাবদর তেগি সরকাবরর সমবয় কৃতষ 

শক্ষবত্র স্বেপ্লতেক কম কসূতি গ্রহবণর ফবল আমরা খাবদ্য স্বয়ংসম্পূণ কিা অজকন কবরতেলাম। এজন্য জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃতষ সংস্থা 

োংলাবদশবক ময কাদাপূণ ক CERES পদবক ভূতষি কবর। তকন্তু সরকার পতরেিকবনর পর োংলাবদশ আোরও খাদ্য ঘা তির শদবশ 

পতরণি হয়। এোর আমাবদর সরকার জািীয় খাদ্যনীতি প্রণয়ন কবরবে যাবি সোর জন্য খাদ্য তনরাপিার তেধান রাখা হবয়বে। 

এোড়া, নারী, তশশু ও বৃদ্ধরা যাবি অতধক পতরমাবণ খাোর পায় এেং খাোবরর দাম যাবি কম োবক িার ব্যেস্থা করা হবয়বে। 

খাদ্য উৎপাদন োড়াবনার জন্য আমরা জ্বালাতন ও কৃতষ উপকরণ, শযমন, সার, েীজ, কী নাশক এেং পাতন শসবির মূল্য হ্রাস এেং 

সরেরাহ তনতিি কবরতে।  

আগামী নবভম্ববর শরাবম খাদ্য তনরাপিা সম্পতককি তেশ্ব শীষ ক সবম্মলবন কৃতষ উন্নয়ন এেং উন্নয়নশীল শদশগুবলা তেবশষ 

কবর স্ববল্পান্নি শদশগুবলার জন্য খাবদ্য স্বয়ংসম্পূণ কিা অজকবনর তেষবয় আন্তজকাতিক সম্মতি আদাবয় োংলাবদশ শজার প্রবিিা 

িালাবে। খাদ্য তনরাপিা এেং উন্নয়ন এবজন্ডাবক সামবন তনবয় শযবি হবল দতরদ্র শদশগুবলার প্রতি তেবশষ নজর তদবি হবে। এগুবলার 

মবধ্য অতধক পতরমাবণ আতে কক সহায়িা, শ কসই কৃতষনীতির তেষবয় সমব ািা, প্রযুতক্ত হস্তান্তর, স্ববল্পান্নি শদশগুবলার জন্য তেবশষ 

অগ্রাতধকারসহ কৃতষ পবের জন্য সমান এেং যুতক্তসঙ্গি োতণতজযক নীতি এেং উন্নি তেবশ্বর কৃতষর ওপর শেবক ভতুকতক প্রিযাহার 

অন্যিম।  

সম্মাতনি সভাপতি,  

োংলাবদশ একটি সমুদ্র উপকূলেিী ে-দ্বীপ যার শেতশরভাগ এলাকাই নীচু। জলোয়ু পতরেিকবনর ফবল আমাবদর শদশ 

তেবশষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবি। জলোয়ু পতরেিকবন োংলাবদবশর ভূতমকা অিযন্ত নগে, তকন্তু আমরাই এর অন্যিম প্রধান তশকার। 

অতনয়তমি েন্যা, সাইবক্লান, খরা এেং ভূতমকম্প আমাবদর কৃতষবক োধাগ্রস্ত করবে এেং পাতনসম্পদ, স্বাস্থয, জ্বালাতন এেং নগর 

উন্নয়নবক িযাবলবের মুবখামুতখ দাঁড় কতরবয়বে। প্রায় প্রতি েেরই মারাত্মক সাইবক্লান উপকূলীয় অঞ্চলবক তেধ্বস্ত করবে। ফবল 

অসংখ্য মানুবষর প্রাণহাতন ঘ বে এেং হাজার হাজার মানুষ আকতিক সামুতদ্রক জবলাচ্ছ্বাবস গৃহহীন হবয় পড়বে, সম্পদহাতন হবি, 

নদী ভাঙন, ভূতম ধ্বস, ভূতম ক্ষয় এেং েনভূতম ধ্বংবসর ফবল লক্ষ লক্ষ মানুষ জলোয়ুর উদ্বাস্ত্িবি পতরণি হবি। িাঁরা ঘনেসতিপূণ ক 

শহরগুবলাবি তভড় জমাবি।  



সেবিবয় উবদ্বগজনক তেষয় হবি সমুদ্র-উচ্চিা এক তম ার বৃতদ্ধ শপবল আমাবদর শদবশর ১৮ শিাংশ পাতনবি তনমতিি 

হবে এেং সরাসতর ১১ শিাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলোয়ু পতরেিকবনর কারবণ ২০৫০ সাবলর মবধ্য প্রায় একশ' শকাটি মানুষ 

উদ্বাস্ত্িবি পতরণি হবে। োংলাবদবশর প্রতি ৭ জবন একজন মানুষ জলোয়ু পতরেিকবনর তশকাবর পতরণি হবে।  

এ অেস্থা শমাকাতেলার জন্য োংলাবদশ কাজ কবর যাবি। আমরা সেগুবলা েড় নদী কযাতপ াল শেতজং করার তসদ্ধান্ত 

তনবয়তে। ফবল নদীগুবলার স্বাভাতেক গতি েজায় োকবে, নদীর পাতন ধারণ ক্ষমিা বৃতদ্ধ পাবে, েন্যা তনয়ন্ত্রণ হবে, ডুবে যাওয়া কৃতষ 

জতম পুনরুিীতেি হবে। নদীগুবলা শনৌ-িলািবলর উপবযাগী োকবে। উবিাতলি মাটি দ্বারা োঁধ তনম কাণ করা হবে এেং শসগুবলাবক 

সমুদ্র উচ্চিা বৃতদ্ধর সবঙ্গ সবঙ্গ উঁচু করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগবণর জন্য ঘরোতড় তনম কাণ করা হবে যাবি িাঁরা শহরগুবলাবি তভড় না 

জমায়। ইবিামবধ্য ১৪ হাজার সাইবক্লান শশল্টার তনম কাণ করা হবয়বে এেং আরও শশল্টার তনম কাবণর প্রতয়য়াধীন রবয়বে। আমরা 

তনজস্ব অে কায়বন একটি জলোয়ু পতরেিকন িহতেল গঠন কবরতে। পাশাপাতশ, আন্তজকাতিক সম্প্রদাবয়র সহায়িাও অিযন্ত জরুতর।  

জলোয়ু পতরেিকবনর ক্ষতিকারক তদকগুবলা হবি, অপতরকতল্পি নগরায়ণ, কম কসংস্থাবনর পতরেিকন, খাদ্য, পাতন ও ভূতমর 

তনরাপিাহীনিা। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ শুধু িাঁবদর োতড়-ঘরই হারাবে না, হারাবে আত্মপতরিয়, জািীয়িা, িাঁবদর অতস্তে এেং শকান 

শকান সমবয় তপ্রয় শদশবক। আগামী তিবসম্ববর আমরা শকাবপনবহবগবন COP-15-এ তমতলি হ'ে। এ সবম্মলবন আমাবদর 

কবয়কটি তেষবয় দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করবি হবে। উন্নয়নশীল শদশগুবলার তেবশষ কবর স্ববল্পান্নি শদশগুবলার পতরেতিকি পতরতস্থতির 

সবঙ্গ খাপ খাওয়াবনার জন্য যবেি পতরমাণ িহতেবলর তনিয়িা তেধান, পতরবেশোন্ধে এেং গ্রহণবযাগ্য প্রযুতক্ত হস্তান্তর এেং তগ্রন 

হাউজ গ্যাস তনগ কমণ হ্রাবসর সুতনতদ কি অঙ্গীকাবরর তেষবয় সমব ািায় শপৌৌঁোবি হবে। োংলাবদশ COP-15-এ UNFCC 

প্রব াকল অনুযায়ী জলোয়ু উদ্বাস্ত্িবদর জন্য একটি নতুন আইনগি তভতি অনুবমাদবনর আহোন জানাবে যাবি জলোয়ু পতরেিকবনর 

ফবল উদ্বাস্ত্িবদর সামাতজক, সাংস্কৃতিক এেং অে কবনতিক পূনে কাসন তনতিি হয়।  

জলোয়ু পতরেিকবনর ফবল ক্ষতিগ্রস্ত শদশগুবলাবক সহায়িা কম কসূতির আওিায় প্রােতমকভাবে শয িহতেল গঠন করার 

প্রস্তাে করা হবয়বে িার প্রতি আমার অকুণ্ঠ সমে কন জানাতি। এই িহতেল স্বেতশ্বক পতরবেশ উন্নয়বনর জন্য অে কায়বনর  প্রােতমক 

ধাপ তহবসবে পতরগতণি হবে। শকাবপনবহবগবন COP-15-এ এই স্বেপ্লতেক প্রস্তােটি তেবেিনার জন্য গভীরভাবে শভবে শদখা 

প্রবয়াজন।   

জলোয়ু পতরেিকন শরাবধ শয ব্যেস্থাসমূহ শনওয়া হবয়বে িা শযন তেশ্বব্যাপী জ্বালাতন ঘা তি কমাবি গৃহীি উবদ্যাগগুবলাবক 

শকানভাবেই োধাগ্রস্ত না কবর শসতদবকও এই সবম্মলনবক নজর রাখবি হবে। পাশাপাতশ উপকূল অঞ্চবলর শদশসমূহ , ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র 

ও স্ববল্পান্নি শদশগুবলার প্রবয়াজন অনুযায়ী পূবে কর অনুতমি ও আইনগি প্রতিশ্রুতিগুবলাবক ২০১২ পরেিী চুতক্তবি সংবযাতজি করা 

উতিি।  

েিকমাবন শগা া তেশ্ব এক অে কবনতিক মন্দার মধ্য তদবয় অতিয়ম করবে। গি শিােীর তত্রশ দশবকর পর এ ধরবনর 

পতরতস্থতি এোরই প্রেম। আতম মবন কতর, ন্যায় ও সমিার প্রতি উদাসীনিা এেং সমবয়র িাতহদার সাবে সামেস্য শরবখ ব্যেস্থা না 

শনওয়ার ফবল এই সঙ্কব র সৃতি হবয়বে। এই সঙ্কব র ফবল অে কবনতিকভাবে তপতেবয় োকা শদশসমূহ সেিাইবি শেতশ ক্ষতির 

তশকার হবয়বে।  

রপ্তানী কবম যাওয়া, শরতমট্যান্স কবম যাওয়া, ঋণ শখলাপী শেবড় যাওয়া, অে কবনতিক প্রবৃতদ্ধর হার সঙ্কুতিি হওয়া, 

শেকারে ও দাতরদ্রয শেবড় যাওয়ার মি সঙ্ক  োংলাবদশবক শমাকাতেলা করবি হবি। তেশ্ব আতে কক এেং অে কবনতিক ব্যেস্থার আশু 

পুনগ কঠন এখন সমবয়র দােী। তেশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর মি প্রতিষ্ঠানগুবলার জন্য অংশীদারী মূলধবনর তভতিবি শভা দাবনর 

ক্ষমিার শয ব্যেস্থা রবয়বে িা পতরেিকন করবি হবে।   

আতে কক প্রবনাদনা প্যাবকজ স্বেতশ্বক িাতহদাবক সমে কন শযাগাবে এেং ক্ষতি পুতষবয় শনওয়ার শক্ষবত্র অেশ্যই সহবযাতগিা 

করবে। এোড়া উন্নয়নশীল ও স্ববল্পান্নি শদশগুবলার শক্ষবত্র উন্নি শদশগুবলার উদার োতণজযনীতি শযমন শুল্কমুক্ত, শকা ামুক্ত োজার 

সৃতি এেং োতণজয সক্ষমিা উন্নয়ন িাবদর দুদ কশা লাঘবে সহায়ক হবে। তেশ্ব োতণজয সংস্থার শদাহা শিবভলপবমন্ট রাউন্ড এর 

শঘাষণা একটি গুরুেপূণ ক প্রবনাদনা প্যাবকজ তহবসবে ভূতমকা রাখবি পাবর। ওতিএ শঘাষণা অনুযায়ী ২০১০ সাবলর মবধ্য ও ই তস তি 

শদশগুবলার জািীয় আবয়র ০.৭ শিাংশ উন্নয়নশীল শদশগুবলাবক এেং ০.২ শিাংশ স্ববল্পান্নি শদশগুবলাবক প্রদাবনর সময় এখন 

এবস শগবে যা ব্রাবসলস্ শপ্রাগ্রাম অে এযাকশবন পূণব্যকক্ত করা হবয়বে।  



অে কবনতিক মন্দার কারবণ স্ববল্পান্নি শদশগুবলা অভযন্তরীণ এেং আন্তজকাতিক উভয়বক্ষবত্র কম কসংস্থাবনর শক্ষবত্র ভীষণ 

ক্ষতির সম্মুখীন হবয়বে। কারণ, শরতমব ন্স িাবদর তজতিতপর উবল্লখবযাগ্য অংবশর শযাগান শদয়। মাইবগ্রন্ট কমীবদর নতুনভাবে 

অন্তভূ কতক্তর শক্ষবত্র োধা সৃতি এেং িাঁবদর শদবশ শফরি পাঠাবনায় অবনক শদবশই আে ক-সামাতজক তস্থতিশীলিা তেনি হবি। ক্ষতি 

পুতষবয় শনওয়ার উপায়গুবলা এমনভাবে সাজাবি হবে যাবি উন্নয়নশীল শদশগুবলার ইতমবগ্রন্ট কমীবদর কম কসংস্থাবনর সুবযাগ নি না 

হয়।  

মাননীয় সভাপতি,  

জাতিসংঘ শাতন্তরক্ষাোতহনীর অন্যিম বৃহৎ স্বসন্য শপ্ররণকারী শদশ তহবসবে ভূতমকা রাখবি শপবর োংলাবদশ গতে কি। 

তেবশ্বর ২৪টি শদবশ ৩২টি জাতিসংঘ শাতন্তরক্ষা কায কয়বম প্রায় ৮৩ হাজার স্বসন্য শপ্ররণ কবর োংলাবদশ তেশ্বশাতন্ত রক্ষায় তনবজবক 

সম্পৃক্ত শরবখবে। েিকমাবন জাতিসংঘ তমশবন োংলাবদবশর ৯ হাজার ৫৬৭ জন শাতন্তরক্ষী কাজ করবে যা তদ্বিীয় সবে কাচ্চ। 

আমাবদর শদবশর ৮৪ জন েীর শাতন্তরক্ষী িাঁবদর জীেন উৎসগ ক কবরবে তেশ্বশাতন্ত প্রতিষ্ঠায়। তকন্তু দুঃবখর সবঙ্গ েলবি হবি, এি 

অেদান এেং িযাগ সবেও তিপা কবমন্ট অে পীস তকতপং অপাবরশনস-এ োংলাবদবশর আনুপাতিক প্রতিতনতধে যোযে হয়তন। 

এমনতক শাতন্ত রক্ষা তমশনগুবলার পতরকল্পনা এেং শকৌশবলও আমাবদর কো েলার সুবযাগ শনই। আমরা সমানুপাতিকতভতিবি 

প্রতিতনতধে তনতিি করার দােী জানাতি।  

জাতিসংবঘর শাতন্তরক্ষার উবদ্যাবগর সবঙ্গ সংতিি শেবক োংলাবদশ স্বাভাতেকভাবেই সন্ত্রাবসর তেরুবদ্ধ অেস্থান তনবয়বে। 

োংলাবদশ জাতিসংবঘর সকলপ্রকার সন্ত্রাস সম্পতককি কনবভনশবনর অংশীদার। ধম ক অেো শকান তেশ্বাবসর েদ্মােরবণ সন্ত্রাবসর 

পবক্ষ যারা যুতক্ত প্রদশ কন কবর আমরা িাবদরবক সে কবিাভাবে প্রিযাখ্যান কতর। জািীয়ভাবে আমরা জঙ্গীবগাষ্ঠী এেং িাবদর 

মদদদািাবদর তেরুবদ্ধ কবঠার পদবক্ষপ গ্রহণ কবরতে। সারাতেবশ্ব শাতন্তর োিকা েতড়বয় তদবি োংলাবদশ জাতিসংঘ সাধারণ 

অতধবেশবনর ‘‘শাতন্তর সংস্কৃতি'' শীষ কক প্রস্তােনাবক এতগবয় তনবয় শযবি িায়। জাতিসংঘ সাধারণ অতধবেশবনর গি অতধবেশবন এই 

প্রস্তােনা ১২৪টি শদবশর সমে কবন গৃহীি হবয়তেল।  

১৯৫২ সাবলর ২১ শফব্রুয়ারীবি মাতৃভাষা োংলার জন্য ভাষা শহীদরা জীেন তদবয়তেবলন। শসতদবনর স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি 

েের এই তদন ইউবনবস্কা তেবশ্বর সকল ভাষার প্রতি সম্মান শদতখবয় তদেসটি পালন কবর। োংলাবদশ ও ভারবির একটি প্রবদশ 

পতিমেঙ্গসহ তেবশ্বর প্রায় ২৫ শকাটি মানুষ োংলায় কো েবলন। সম্প্রতি আমাবদর  পাল কাবমন্ট জাতিসংঘবক অনুবরাধ কবরবে 

োংলাবক এর অতফতসয়াল ভাষা তহবসবে শঘাষণা শদওয়ার জন্য। ভাষার শতক্তর প্রতি জনগবণর আস্থা ও তেশ্বাবসর প্রিীক তহবসবে 

োংলা'শক জাতিসংবঘর অতফতসয়াল ভাষা তহবসবে গ্রহণ করবি আতম সকল সম্মাতনি সদবস্যর সমে কন কামনা করতে।  

মাননীয় সভাপতি,  

আমরা একটি দ্রুি পতরেিকনশীল তেবশ্ব েসোস করতে। আমাবদর শমাকাতেলা করবি হবি জলোয়ু পতরেিকন, অে কবনতিক 

মন্দা ও আন্তজকাতিক সন্ত্রাসোবদর মি িযাবলেবক। এসকল িযাবলে শমাকাতেলায় সকল মিবভদ ভুবল আমাবদর একসবঙ্গ কাজ 

করবি হবে। আসুন, আমরা এবক অপবরর দাতয়ে, সমস্যা ও সম্ভােনার অংশীদার হই। ভতেষৎ প্রজবের জন্য একটি সুন্দর পৃতেেী 

শরবখ যাই।  

মাননীয় সভাপতি, আপনাবক ধন্যোদ।  

শখাদা হাবফজ।  

জয় োংলা, জয় েঙ্গেন্ধু  

োংলাবদশ তিরজীেী শহাক  

জাতিসংঘ দীঘ কজীেী শহাক। 

--- 


