
ইন্টার পার্ লামেন্টারর ইউরিয়ি (IPU) এর ১৩৬তে এমেম্বরর্ উমবাধি অনুষ্ঠাি 

     

োিিীয় প্রধািেন্ত্রী 

শেখ হারেিা 

দরিণ প্লাজা, জাতীয় েংেদ ভবি, েরিবার, ১৮ চৈত্র ১৪২৩, ১ এরপ্রর্ ২০১৭ 

রবেরেল্লারহর রাহোরির রারহে 

 

অনুষ্ঠামির েভাপরত, 

আই রপ ইউ-ভুক্ত শদেেমূমহর পার্ লামেমন্টর োিিীয় স্পীকারবৃন্দ, 

োিিীয় েংেদ-েদস্যগণ, 

কূটনিরতক শকামরর েদস্যবৃন্দ, 

েম্মারিত শেরর্মগটস্, 

আেরন্ত্রত অরতরিবৃন্দ। 

 

আেোর্ামু আর্াইকুে এবং A Very Good Evening to You All.  

ইন্টার পার্ লামেন্টারর ইউরিয়ি-IPU-এর ১৩৬তে এমেম্বরর্র উমবাধি অনুষ্ঠামি উপরিত িাকমত শপমর আরে অতযন্ত 

েম্মারিত শবাধ কররি।  

এই প্রিেবামরর েত ১৭১টি েদস্য শদমের েংেদীয় েংগঠি IPU-এর এ ধরমণর বৃহৎ আন্তজলারতক েমম্মর্ি 

ঐরতহারেক ঢাকা িগরীমত অনুরষ্ঠত হমে। বাংর্ামদমের জন্য এটি েরতযই একটি তাৎপর্ লেয় ঘটিা। আরে বাংর্ামদমের জিগণ 

এবং রিমজর পি শিমক অংেগ্রহণকারী েকর্মক উষ্ণ অরভিন্দি ও স্বাগত জািারে। আরে আো করর বাংর্ামদমে আপিামদর 

অবিাি আিন্দদায়ক এবং ফর্প্রসূ হমব। 

IPU-এর েমে আোমদর েম্পকলমক আেরা গভীরভামব েম্মাি করর। আেরা আোমদর গণতারন্ত্রক ঐরতহয রিময় 

গরব লত। আেরা গণতন্ত্রমক শুধু একটি ব্যবিা রহমেমব শদরখ িা বরং গণতন্ত্রমক োনুমের েমৃরি এবং রিরাপত্তা রিরিত করার 

বাহি রহমেমব গণ্য করর।  

সুরধবৃন্দ, 

বাংর্ামদমে গণতন্ত্র অজলমির পি কখিই েসৃণ রির্ িা। জারতর রপতা বেবন্ধু শেখ মুরজবুর রহোি োনুমের অরধকার 

আদায় এবং গণতন্ত্র প্ররতষ্ঠার জন্য আজীবি েংগ্রাে কমর শগমিি। এজন্য তাঁমক েহয করমত হময়মি অোনুরেক রির্ লাতি।  

১৯৭০ োমর্ তৎকার্ীি পারকস্তামির োধারণ রিব লাৈমি বেবন্ধু শেখ মুরজবুর রহোমির শিতৃমে আওয়ােী র্ীগ 

জয়র্াভ কমর। রকন্তু জিগমণর রায় অনুর্ায়ী জিপ্ররতরিরধমদর হামত িেতা হস্তান্তর িা কমর োেকমগারষ্ঠ বাঙারর্মদর উপর যুি 

ৈারপময় শদয়।  

১৯৭১ োমর্র ২৫শে োৈ ল অপামরেি োৈ ল র্াইমটর িামে শুরু কমর োিব ইরতহামের রিে লেতে হতযার্জ্ঞ। বেবন্ধু 

২৬শে োমৈ লর প্রিে প্রহমর স্বাধীিতার শঘােণা শদি।  

জারতর রপতার আহবামি োড়া রদময় শদমের আপাের জিগণ পারকস্তািী হািাদার বারহিীর রবরুমি প্ররতমরাধযুমি 

ঝাঁরপময় পমড়ি। দীঘ ল িয় োমের যুি শেমে ৩০ র্াখ েরহদ আর ২-র্াখ ো-শবামির েম্ভ্রমের রবরিেময় আেরা ১৯৭১ োমর্র 

১৬ই রেমেম্বর চূড়ান্ত রবজয় অজলি করর।  

বেবন্ধু র্খি যুি রবধ্বস্ত শদে পুিগ লঠমির কামজ রিময়ারজত, ঠিক তখিই ১৯৭৫ োমর্র ১৫ই আগস্ট স্বাধীিতার-

রবমরাধী েরক্ত তাঁমক েপররবামর হতযা কমর। আরে এবং আোর শিাটমবাি রবমদমে অবিাি করায় আেরা শেঁমৈ র্াই।  

এরপর গণতন্ত্রমক রিব লােমির পাঠিময় শুরু হয় োেররক ও চস্বরোেি। প্রবামে িাকা অবিামতই ১৯৭৯ োমর্ আরে 

োেররক োেমির রবরুমি শোচ্চার হই। িয় বির রিব লারেত জীবি কাটিময় ১৯৮১ োমর্ শদমে রফমর গণতন্ত্র পুিরুিামরর জন্য 

েংগ্রাে শুরু করর। ১৯৮৬ োমর্ আরে প্রিেবামরর েত েংেদ েদস্য রিব লারৈত হই। শে েেয় রবমরাধীদমর্র শিতা রহমেমব প্রিে 

IPU েমম্মর্মি শর্াগ শদই। 



 

জিগমণর োেি রফররময় আিার েংগ্রামে আোমকও কে রির্ লাতি েহয করমত হয়রি। গৃহবন্দী, শজর্খািায় আটক 

শিমক শুরু কমর আোর জীবিিামের প্রমৈষ্টা হময়মি বার বার।  

আোমক হতযার জন্য ২০০৪ োমর্র ২১শে আগমস্টর শগ্রমিে হাের্ােহ কেপমি ১৯বার হাের্া করা হয়। ২১শে 

আগমস্টর হাের্ায় আোর দমর্র েরহর্া োখার েভাপরতেহ ২২ শিতাকেী রিহত হি এবং ৫০০ জমির শবরে আহত হি। শভাট 

ও ভামতর অরধকার আদাময়র েংগ্রামে আোর দর্ বাংর্ামদে আওয়ােী র্ীমগর হাজার হাজার শিতাকেী জীবি রদময়মিি। 

রকন্তু আেরা গণতন্ত্র প্ররতষ্ঠার েংগ্রাে শিমক রবচ্যযত হইরি। আরে েমি করর একোত্র গণতন্ত্রই োনুমের শেৌরর্ক অরধকারেমূহ 

পূরণ কমর উন্নত জীবি রিরিত করমত পামর। 

সুরধবৃন্দ, 

রবশ্ব আজ এরগময় র্ামে। দৃশ্যোি অগ্রগরত োরধত হময়মি চবরশ্বক ক্ষুধার শিমত্রও। তবুও, রবমশ্বর প্রায় ৮০০ রেরর্য়ি 

োনুে এখিও অপুরষ্টমত ভুগমি। উন্নয়িেীর্ শদেগুমর্ার এক রবরাট েংখ্যক রেশু পুরষ্টর অভামব েঠিকভামব শবমড় উঠমত পারমি 

িা। অসুমখ-রবসুমখ রৈরকৎোর সুরবধাবরিত তারা। সুমর্াগ পামে িা রবদ্যার্ময় র্াওয়ার। 

অিৈ প্রাচ্যমর্ ল ভরা এই রবমশ্ব োিবজারতর শেঁমৈ িাকার েব ধরমণর রেদ রবদ্যোি। একটু েহানুভূরত, েহমর্ারগতা, 

পরস্পমরর প্ররত েেতা ও ভ্রাতৃেমবাধ রবশ্বমক এক রিরেমেই ক্ষুধামুক্ত করমত পামর। 

রবশ্ব িতুি এক উপদ্রমবর মুমখামুখী হময়মি। েন্ত্রাে এবং জরেবাদ রিরীহ োনুমের জীবি শকমড় রিমে। োনুমের োরন্ত 

রবিষ্ট করমি। জরেবাদ আজ শকাি রিরদ লষ্ট শদমের েেস্যা িয়, এটি চবরশ্বক েেস্যা। আোমদর েকর্মক ঐকযিভামব এ 

েেস্যার শোকারবর্া করমত হমব। তা িা হমর্ আেরা আবার অন্ধকার যুমগ রফমর র্াব। 

চবরশ্বক জর্বায়ুর রবরূপ প্রভাব রিময় রবরভন্ন শফারামে আমর্াৈিা ৈর্মি। তবুও আরে এই েহৎ েোমবমের োেমি 

রবেয়টি আমরকবার উত্থাপি কররি এ কারমণ শর্, এই পররবতলমির ফমর্ আেরাই েবমৈময় শবরে িরতর েম্মুখীি হময়রি। এর 

শিরতবাৈক প্রভাব শিমক পররত্রামণর জন্য শর্ েহায়তার প্ররতশ্রুরত রবরভন্ন শফারামে শদওয়া হময়মি, শেগুমর্ার দ্রুত বাস্তবায়ি 

প্রতযাো কররি। 

সুরধবৃন্দ, 

বাংর্ামদমে, আেরা একটি দাররদ্রয ও ক্ষুধামুক্ত, ন্যায়-রভরত্তক, অোম্প্রদারয়ক গণতারন্ত্রক েোজ গমড় শতার্ার জন্য 

রিরর্েভামব কাজ কমর র্ারে। জাতীয় েংেদ, রবরভন্ন স্তমরর িািীয় েরকারেহ আেরা গণতারন্ত্রক প্ররতষ্ঠািগুমর্ামক েরক্তোর্ী 

কমররি। ইউরিয়ি পর্ লায় শিমক শুরু কমর উপমজর্া, শপৌরেভা, রেটি কমপ লামরেি ও শজর্া পররেমদ রিব লারৈত জিপ্ররতরিরধগণ 

দারয়ে পার্ি করমিি।  

গণতারন্ত্রক োেি ব্যবিার অতন্দ্র প্রহরী স্বাধীি এবং েপ্ররতভ গণোধ্যে। রবগত কময়ক বিমর বাংর্ামদমের গণোধ্যে 

একরদমক শর্েি রবকরেত হময়মি, শতেরি রিরিত করা হময়মি অবাধ স্বাধীিতা। তথ্য অরধকার আইি প্রণয়ি এবং তথ্য 

করেেি প্ররতষ্ঠার োধ্যমে োনুমের তথ্যপ্রারির অরধকার রিরিত করা হময়মি। 

আোমদর রিরর্ে প্রমৈষ্টার ফমর্ বাংর্ামদে আি ল-োোরজক উন্নয়মির শিমত্র ব্যাপক োফল্য অজলি কমরমি। 

দাররমদ্রযর হার ২০১০ োমর্র ৩১.৫ েতাংে শিমক হ্রাে শপময় ২০১৬ োমর্ ২২.৪ েতাংমে শিমে এমেমি। োিারপছু আয় 

১,৪৬৬ োরকলি ের্ামর উন্নীত হময়মি। োনুমের গড় আয়ু বৃরি শপময় হময়মি ৭২ বির। বাংর্ামদে ইমতােমধ্যই রিম্ন-েধ্যে 

আময়র শদমের স্বীকৃরত র্াভ কমরমি। এখি আোমদর র্িয ২০২১ োমর্র েমধ্য েধ্যে-আময়র এবং ২০৪১ োমর্র েমধ্য উন্নত 

েমৃি শদমের ের্ লাদা র্াভ করা।  

আেরা এেরেরজ বাস্তবায়মি ব্যাপক োফল্য অজলি কমররি। এেরেরজ োফমল্যর ধারাবারহকতায় আেরা এেরেরজ 

বাস্তবায়মির পমি এরগময় র্ারে। আোমদর ৈর্োি েিে পিবারে লকী পররকল্পিায় এেরেরজ’র রবেয়েমূহ অন্তভু লক্ত কমর 

বাস্তবায়মির উমদ্যাগ রিময়রি।  

সুরধবৃন্দ, 

আোমদর জাতীয় েংেমদর োিিীয় স্পীকার ে. রেরীি োররেি শৈৌধুরী, এেরপ CPA-এর রিব লাহী  করেটির 

শৈয়ারপাে লি এবং োিিীয় েংেদ েদস্য জিাব োমবর শহামেি শৈৌধুরী IPU-এর শপ্ররেমেন্ট রহমেমব দারয়ে পার্ি করমিি। 

োরারবমশ্বরর পার্ লামেন্টেমূমহর োিিীয় েদস্যগমণর কাি শিমক পাওয়া এ স্বীকৃরত গণতারন্ত্রক মূল্যমবামধর ৈৈ লায় বাংর্ামদমের 

রিমবরদত িাকার একটি মূল্যবাি েিদ।  



 

েম্মারিত অংেগ্রহণকারীবৃন্দ, 

ইন্টার পার্ লামেন্টারর ইউরিয়মির এই ১৩৬তে এমেম্বরর্মত আপিারা রবরভন্ন চবঠমক অংেগ্রহণ করমবি। আরে আো 

করর দাররদ্রয রবমোৈি, রবশ্ব োরন্ত িাপি এবং েমব লাপরর োিবতার কল্যামণ আপিারা বাস্তবধেী সুপাররেোর্া প্রণয়ি করমবি। 

রিজ রিজ শদমে শেগুমর্া বাস্তবায়মির উমদ্যাগ গ্রহণ করমবি। তমবই আোমদর-আপিামদর পররশ্রে স্বাি লক হমব। োনুমের 

কল্যাণ রিরিত হমব। 

েবাইমক আবারও ধন্যবাদ জারিময় আরে IPU-এর ১৩৬তে এমেম্বরর্’র শুভ উমবাধি শঘােণা কররি। 

 

শখাদা হামফজ। 

জয় বাংর্া, জয় বেবন্ধু 

বাংর্ামদে রৈরজীবী শহাক। 

... 


