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আসসালামু আলাইকুম। 

আন্তর্জাতিক রিাটাতি শাতন্ত সম্মেলন-এি উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন উপতিি সবাইম্মক আতম আন্ততিক শুম্মভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। 

আতম মহান ভাষা আম্মন্দালম্মনি এ মাম্মস ভাষা শহীদম্মদি স্মৃতিি প্রতি গভীি শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ। শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ ভাষা 

আম্মন্দালম্মনি অন্যিম পতিকৃৎ, সব জকাম্মলি সব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতিি তপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুতর্বুি িহমাম্মনি প্রতি। শ্রদ্ধাি সাম্মি স্মিণ 

কিতি মহান মুতিযুম্মদ্ধি শহীদম্মদি।  

আমিা এমন এক সমম্ময় এখাম্মন তমতলি হম্ময়তি, যখন রগাটা রদম্মশি মানুষ রপম্মরাল রবামা আিম্মে এক দুতব জসহ সময় 

পাি কিম্মিন। ঘািকম্মদি রিোঁড়া রপম্মরাল রবামায় এ পয জন্ত অধ জ শিাতধক মানুষ পুম্মড় মািা রগম্মিন। কম্ময়ক’শ মানুষ হািাপািাম্মলি 

রবম্মি অমানুতষক নিক যন্ত্রণায় তদন কাটাম্মচ্ছন। রপাড়া মানুম্মষি গম্মে বান জ ইউতনম্মটি বািাস ভািী হম্ময় উম্মেম্মি। 

এসব অমানতবক কার্ কািা কিম্মি িা আপনািা র্াম্মনন; রদশবাসী র্াম্মনন। িার্নীতিি নাম্মম সাধািণ মানুষম্মক এভাম্মব 

পুম্মড় রমম্মি রেলাি মি নৃশংসিা রদশবাসী আম্মগ আি কখনও রদম্মখতন। 

৫ র্ানুয়াতিি তনব জাচন বানচাল ও যুদ্ধাপিাধীম্মদি িক্ষা কিম্মিও তবএনতপ-র্ামাি রর্াট সািাম্মদম্মশ একইভাম্মব ত্রাম্মসি 

িার্ত্ব কাম্ময়ম কম্মিতিল। িািা শি শি গাতড়ম্মি আগুন তদম্ময়ম্মি এবং ভাংচুি কম্মিম্মি হার্াি হার্াি গাতড়। মহাসড়কসহ গ্রাম্মমি 

িাস্তাি দু’পাম্মশি হার্াি হার্াি গাি রকম্মট রেম্মলম্মি। পুতলশ-তবতর্তব-আনসাি-রসনাবাতহনীসহ আইন-শৃঙ্খলা বাতহনীি ২০ র্ন 

সদস্যম্মক হিযা কম্মিম্মি।  

িাম্মদি সতহংস হামলা, রপম্মরাল রবামা, অতিসংম্মযাগ ও রবামা হামলায় তনহি হম্ময়ম্মি শিাতধক তনিীহ মানুষ। সিকাতি 

অতেস, তবদুযৎ রকন্দ্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফুটপাম্মিি রদাকান এমনতক তনিীহ পশুও িাম্মদি তর্ঘাংসাি হাি রিম্মক রিহাই পায়তন। 

রিহাই পায়তন মসতর্দ, মতন্দি, প্যাম্মগািা।  

র্ািীয় মসতর্দ বায়তুল রমাকািিম-এি সামম্মন শি শি পতবত্র রকািান শিীে পুতড়ম্ময় তদম্ময়ম্মি। ররম্মনি লাইন উপম্মড় 

রেম্মল এবং তেসম্মেট খুম্মল শিশি বতগ এবং রিলইতিন ধ্বংস কম্মিম্মি।  

তনব জাচম্মনি তদন ৫৮২টি স্কুম্মল আগুন তদম্ময়ম্মি। তপ্রসাইতিং অতেসািসহ ২৬ র্নম্মক হিযা কম্মিম্মি। তনব জাচম্মনি পি সংখ্যালঘু 

এবং আওয়ামী লীগ সম জিকম্মদি বাতড়ঘম্মি হামলা চাতলম্ময়ম্মি, আগুন তদম্ময়ম্মি।  

িাম্মদি রসই ধ্বংস যম্মেি ক্ষতি কাটিম্ময় উম্মে রদশ যখন সামম্মনি তদম্মক এতগম্ময় যাম্মচ্ছ, তবএনতপ-র্ামাি রর্াট আবাি 

মানুম্মষি তবরুম্মদ্ধ যুদ্ধ রঘাষণা কম্মিম্মি। একাত্তম্মিি কায়দায় হিযাযম্মে রমম্মি উম্মেম্মি। যুদ্ধাপিাধী আি সম্পদ লুণ্ঠনকািীম্মদি 

বোঁচাম্মনাি র্ন্য এিা মতিয়া হম্ময় উম্মেম্মি। রসর্ন্য সাধািণ মানুষম্মক রমম্মি িোঁম্মদি ভীি-সন্ত্রস্ত কিম্মি চায়।  



 

ইতিহাস সাক্ষী রদয়, বাঙাতল র্াতি কখনই উৎপীড়কম্মদি কাম্মি মািা নি কম্মিতন। ১৯৫২ সাম্মল িম্মিি তবতনমম্ময় বাঙাতল 

মাতৃভাষাি ময জদা িক্ষা কম্মিম্মি। ৬৯ সাম্মল গণঅভ্যযত্থাম্মনি মাধ্যম্মম তনপীড়ক স্বৈিাচািী আয়ুব সিকাম্মিি পিন ঘটিম্ময়ম্মি; ১৯৭১ 

সাম্মল ৩০ লাখ শহীম্মদি আত্মিযাম্মগি মাধ্যম্মম আমিা মাতৃভূতমি ৈাধীনিা তিতনম্ময় এম্মনতি। 

বাঙাতল অপিাম্মর্য়। অন্যাম্ময়ি কাম্মি কখনও পিার্য় মাম্মনতন। এবািও মানম্মব না। এ তহংস্র হাম্ময়নাম্মদি সন্ত্রাসী কম জকান্ড 

আমিা রুখবই। এম্মদি পিাতর্ি কম্মিই রদম্মশ শাতন্ত প্রতিতষ্ঠি কিব, ইনশাআল্লাহ। 

িার্নীতি কাি র্ন্য? িার্নীতি রিা সাধািণ মানুম্মষি কল্যাম্মণি র্ন্য। তকন্তু রসই তনিীহ মানুষম্মক এভাম্মব হিযা কম্মি কী 

অর্জন কিম্মি চায় তবএনতপ-র্ামাি?  

িািা ৫ র্ানুয়াতিি তনব জাচম্মন অংশ রনয়তন। রসটা িাম্মদি ভ্যল। িাম্মদি ভ্যম্মলি রখসািি র্নগণম্মক তদম্মি হম্মব রকন? 

সুতধবৃন্দ, 

সব জকাম্মলি সব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল র্াতিি তপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুতর্বুি িহমান র্াতিসংম্মঘ িোঁি প্রিম ভাষম্মণ তবশ্বশাতন্ত তবষম্ময় 

িোঁি দশ জন তুম্মল ধম্মিতিম্মলন। বঙ্গবন্ধু বম্মলতিম্মলন: ‘‘বাঙাতল র্াতি শাতন্তপূণ জ সহাবিান, সামাতর্ক ন্যায়তবচাি এবং দাতিদ্র্য, ক্ষুধা, 

রশাষণ ও তনপীড়ন হম্মি মুতিলাম্মভি মধ্য তদম্ময় তবম্মশ্ব শাতন্ত প্রতিষ্ঠাি লম্মক্ষয অঙ্গীকািাবদ্ধ।’’  

র্াতিি তপিাি রসই দশ জম্মনি উপি তভতত্ত কম্মিই আমিা কার্ কম্মি যাতচ্ছ। আমাম্মদি লক্ষয ক্ষুধা, দাতিদ্র্, তনিক্ষিিামুি 

অসাম্প্রদাতয়ক বাংলাম্মদশ গম্মড় রিালা। 

বাংলাম্মদশ তবশ্বশাতন্ত প্রতিষ্ঠাি র্ন্য কার্ কম্মি যাম্মচ্ছ। এর্ন্য আমিা র্াতিসংম্মঘ ‘অতহংসা ও শাতন্তি সংস্কৃতি’ তবষয়ক 

প্রস্তাবনা উত্থাপন কতি। র্াতিসংঘ সাধািণ পতিষম্মদি ৬৮িম অতধম্মবশম্মন এই প্রস্তাব গৃহীি হয়।  

র্াতিসংঘ শাতন্তিক্ষা বাতহনীম্মি সম্মব জাচ্চ সংখ্যক রসনাদল ও পুতলশ পাোম্মনাি মধ্য তদম্ময় তবশ্বশাতন্তি পম্মক্ষ আমাম্মদি 

অঙ্গীকাি ও অবদান প্রতিেতলি হম্ময়ম্মি। নািীি ক্ষমিায়ম্মন আমাম্মদি অবিাম্মনি সাম্মি সঙ্গতি রিম্মখ র্াতিসংঘ শাতন্তিক্ষা 

বাতহনীম্মি আমিা সব জাতধক সংখ্যক নািী পুতলশ রপ্রিণ কম্মিতি।    

বাংলাম্মদম্মশি মানুষ উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ পিন্দ কম্মি না। আমিা সব সময়ই সন্ত্রাসবাম্মদি তবরুম্মদ্ধ। সন্ত্রাসবাম্মদি তবরুম্মদ্ধ 

আমিা তর্ম্মিা টলাম্মিন্স রদতখম্ময় যাতচ্ছ। রকান ব্যতি বা সংগেন যাম্মি বাংলাম্মদম্মশি মাটি ব্যবহাি কম্মি অন্য রকান িাম্মেি তবরুম্মদ্ধ 

সন্ত্রাসী িৎপিিা পতিচালনা কিম্মি না পাম্মি রস ব্যাপাম্মি আমিা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।  

আতম মম্মন কতি দাতিদ্র্য মানবর্াতিি সবম্মচম্ময় বড় শত্রু। দাতিদ্র্য দূি কিম্মি আমিা সব জাত্মক পদম্মক্ষপ গ্রহণ কম্মিতি। 

তভতর্তি, তভতর্এে, টিআি, তর্আি, বয়স্কভািা, তবধবাভািা, মুতিম্মযাদ্ধা ভািা এবং শািীতিক এবং মানতসক প্রতিবেী ভািা 

ইিযাতদ সামাতর্ক তনিাপত্তা কম জসূতচ সম্প্রসািম্মণি মাধ্যম্মম এক রকাটিিও রবতশ মানুষ সিাসতি উপকৃি হম্মচ্ছন।  

পাশাপাতশ মানবসম্পম্মদি উন্নয়ন, কম জসংিান সৃতি, আয়-স্ববষম্য দূি কিাি মাধ্যম্মম রটকসই উন্নয়ন তনতিি কিাি 

উম্মযাগ গ্রহণ কম্মিতি।  

তবএনতপ-র্ামাি রর্াট আমম্মলি রশষ বিম্মি মািাতপছু আয় তিল ৫৪৩ মাতকজন িলাি যা আর্ রবম্মড় দোঁতড়ম্ময়ম্মি ১,১৯০ 

মাতকজন িলাম্মি। ৫ রকাটি মানুষ তনম্ন আম্ময়ি স্তি রিম্মক মধ্য আম্ময়ি স্তম্মি উন্নীি হম্ময়ম্মি।  

দাতিম্মদ্র্যি হাি ৪১.৫ শিাংশ রিম্মক ২৪ শিাংম্মশ রনম্মম এম্মসম্মি। ২০০৬ সাম্মল অতিদাতিম্মদ্র্যি হাি তিল ২৪.২ শিাংশ। িা 

এখন কম্মম ১১ শিাংম্মশ রনম্মম এম্মসম্মি। সিকাতি ও রবসিকাতি খাম্মি আমিা একম্মকাটি মানুম্মষি কম জসংিান কম্মিতি। ২০০৫-

২০০৬ অি জবিম্মি স্ববম্মদতশক মুদ্র্াি তির্াভ জ তিল ৩.৪৮ তবতলয়ন িলাি। িা আর্ িয়গুণ রবম্মড় ২২.৪০ তবতলয়ন িলাম্মি উন্নীি 

হম্ময়ম্মি। 

সুতধবৃন্দ, 

‘আত্মৈাম্মি জি উম্মধ্বজ রসবা’ এই ব্রি বািা উজ্জীতবি হম্ময় রিাটাতি সামাতর্ক উন্নয়ন ও তবশ্ব শাতন্ত প্রতিষ্ঠাি লম্মক্ষ এক 

শিাব্দীি অতধক সময় ধম্মি কার্ কম্মি যাম্মচ্ছ।  

বাংলাম্মদম্মশও তবতভন্ন আি জ-সামাতর্ক খাম্মি রিাটাতি প্রশংসনীয় কার্ কম্মি যাম্মচ্ছ। তনিাপদ পাতন সিবিাহ ও 

পয়ঃপ্রণাতলি উন্নয়ন, গুরুিি রিাগ-ব্যাতধ দূিীকিণ, প্রসূতি ও নবর্ািম্মকি ৈািযম্মসবা, তশক্ষা ও ৈাক্ষিিা এবং অি জননতিক উন্নয়ম্মন 

রিাটাতিয়ানগণ গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা পালন কিম্মিন। 



 

আমাম্মদি মম্মন িাখম্মি হম্মব সমাম্মর্ি একটা অংশম্মক পিাদপদ রিম্মখ উন্নয়ন বা শাতন্ত রকানটাই অর্জন সম্ভব নয়। 

সমাম্মর্ি তবত্তবান, তশতক্ষি মানুম্মষিা যতদ এতগম্ময় আম্মসন, িাহম্মলই সম্ভব সমার্ রিম্মক তনিক্ষিিা, অতশক্ষা, কুসংস্কাি এবং 

কূপমন্ডুকিা দূি কম্মি শাতন্তপূণ জ বাংলাম্মদশ প্রতিষ্ঠা কিা। 

আতম আশা কতি রিাটাতিয়ানগণ ধনী-দতিদ্র্, রযাগ্য-অম্মযাগ্য, ক্ষমিাবান ও ক্ষমিাহীম্মনি মাম্মে তবম্মভদ সৃতিকািী রদওয়াল 

অপসািণ কম্মি সািাতবম্মশ্বি শাতন্তি র্ন্য কার্ কম্মি যাম্মবন।  

সবাইম্মক আবািও আন্ততিক ধন্যবাদ র্াতনম্ময় আতম আন্তর্জাতিক রিাটাতি শাতন্ত সম্মেলন-এি শুভ উম্মবাধন রঘাষণা কিতি। 

 

রখাদা হাম্মের্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাম্মদশ তচির্ীবী রহাক। 

... 


