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দু'শেনব্যাপী এশিয়া-প্যাশিশিক িাশি িম্মেলম্মন উপশিি িকলম্মক আমার আিশরক শুম্মভচ্ছা যানাশচ্ছ।  

আশম শ্রদ্ধার িম্মে স্মরণ করশি িব গকাম্মলর িব গম্মশ্রষ্ঠ বাঙাশল যাশির শপিা বেবন্ধু শিখ মুশযবুর রহমানম্মক। শিশন িাশির 

যন্য মি গাোপূণ গ ‘জুশলও কুশর' িাশি পুরস্কাম্মর ভূশষি হম্ময়শিম্মলন।   

আশম স্মরণ করশি মুশিযুম্মদ্ধর ৩০ লাখ িহীে এবং ২ লাখ শনি গাশিি মা-শবানম্মক।   

স্বাধীনিা এবং িাশির যন্য বাঙাশল যাশি িি রি শেম্ময়ম্মি, পৃশিবীম্মি আর শকান যাশিম্মক এি রি ঝরাম্মি হয়শন।  

এযন্যই স্বাধীনিার পর যাশির যনম্মকর প্রিৈ্ষ  ি্াবধাম্মন শেম্মির শি িংশবধান প্রণয়ন করা হয়, িাম্মি অভৈিরীণ এবং 

শবশ্বিাশি প্রশিষ্ঠার ব্যাপাম্মর সুস্পষ্ট এবং শযারাম্মলা অেীকার ব্যি করা হয়।  

আমাম্মের িংশবধাম্মনর ২৫ নম্বর অনুম্মচ্ছম্মে আম্মি: ‘‘যািীয় িাব গম্মভৌমত্ব ও িমিার প্রশি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাম্মের অভৈিরীণ 

শবষম্ময় হস্তম্ম্ষ প না করা, আিযগাশিক শবম্মরাম্মধর িাশিপূণ গ িমাধান এবং আিযগাশিক আইম্মনর ও যাশিিংম্মের িনম্মে বশণ গি 

নীশিিমূম্মহর প্রশি শ্রদ্ধা - এই িকল নীশি হইম্মব রাম্মের আিযগাশিক িম্পম্মকগর শভশি।''      

পশবত্র িংশবধাম্মনর আম্মলাম্মক আমরা িব িময়ই িাম্রাযৈবাে, ঔপশনম্মবশিকিাবাে বা বণ গনবষম্যবাম্মের শবরুম্মদ্ধ শিাচ্চার 

শিম্মকশি। শবম্মশ্বর িব গত্র শনপীশিি মানুম্মষর ন্যায়িেি অশধকার আোম্ময়র িংগ্রামম্মক িমি গন শেম্ময়শি।  

রি্ষ য়ী যুম্মদ্ধর মাধ্যম্মম স্বাধীন বাংলাম্মেি ১৯৭৩ িাম্মল শযাট শনরম্মপ্ষ  আম্মন্দালম্মন শিার্ শেয়। ১৯৭৪ িাম্মল লাভ কম্মর 

যাশিিংম্মের ১৩৬িম িেস্যপে। যাশিিংম্মের িেস্য রাে পে লাভ করার পর পরই যাশির যনক বেবন্ধু শিখ মুশযবুর রহমান 

২৯িম িাধারণ অশধম্মবিম্মন মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ শেন। বেবন্ধুর শি ভাষম্মণর অম্মনকটা জুম্মিই শিল শবম্মশ্ব িাশি প্রশিষ্ঠার 

প্রশিশ্রুশি।  

শিশন বম্মলন, িাশির শবশ্ব র্ম্মি শিালার যন্য বাঙাশল যাশি প্রশিশ্রুশিবদ্ধ। বাংলাম্মেম্মির মুশি িংগ্রাম শিল িাশি ও ন্যাম্ময়র 

িংগ্রাম। যাশিিংে ২৫ বিম্মর ধম্মর এই িাশি ও ন্যাম্ময়র যন্যই িংগ্রাম কম্মর িাম্মচ্ছ।  

গুটি কম্ময়ক শলাম্মকর অপ্রিৈাশিি সুখ-িমৃশদ্ধর পািাপাশি শবপুল যনম্মর্াষ্ঠীর দুুঃখ-দুে গিার কিা শবশ্ব িমাম্মযর তুম্মল 

ধম্মরশিম্মলন বেবন্ধু।   

যাশিিংম্মের িেস্যপে লাম্মভর প্রায় ৩৬ বির অশিক্রাি হম্ময়ম্মি। বাংলাম্মেি এ েীে গ পি পশরক্রমায় িবিময়ই িাশির 

পম্ম্ষ  কায কম্মরম্মি। বিগমাম্মন যাশিিংে িাশি র্ষ া শমিম্মন বাংলাম্মেি িম্মব গাচ্চ িংখ্যক িাশির্ষ ী শপ্ররণকারী শেি। শবম্মশ্বর 

শবশভন্নপ্রাম্মি িাশি র্ষ া করম্মি শর্ম্ময় আমাম্মের এ পি গি ১০৩ যন িাশির্ষ ী িহীে হম্ময়ম্মিন।  

সুশধবৃন্দ,  

আমরা শবশ্বাি কশর িশি প্রম্ময়াম্মর্র মাধ্যম্মম নয়, আম্মলাচনা ও িমম্মঝািার মাধ্যম্মমই অভৈিরীণ এবং আিযগাশিক 

পশরমন্ডম্মল িাশি প্রশিষ্ঠা করা িম্ভব।  



শি কারম্মণই প্রধানমন্ত্রী শহম্মিম্মব আশম র্ি শময়াম্মে ১৯৯৬ িাম্মল িরকাম্মরর োশয়ত্ব শনম্ময়ই পাব গিৈ চট্ট্রগ্রাম্মমর ৩০ বিম্মরর 

যাশির্ি িংোি শনরিম্মনর উম্মযার্ গ্রহণ কশর। িার িলশ্রুশিম্মি ১৯৯৭ িাম্মলর ২রা শিম্মিম্বর ঐশিহাশিক পাব গিৈ চট্টগ্রাম িাশি 

চুশি স্বা্ষ শরি হয়। শেম্মি-শবম্মেম্মি এই িাশি চুশি শবপুলভাম্মব প্রিংশিি হয়।  

এই চুশি স্বা্ষ ম্মরর পর ৫০ হাযাম্মররও অশধক িরণািীম্মক শেম্মি শিরি এম্মন আমরা পুনব গাশিি কশর। িাশিবাশহনীর িিস্ত্র 

িেস্যরা অস্ত্র যমা শেম্ময় স্বাভাশবক যীবম্মন শিম্মর আম্মি। িাঁম্মের অম্মনকম্মক িরকাশর চাকুশর শেওয়া হয়।  

১৯৯৭ িাম্মল স্বা্ষ শরি িাশি চুশির িলশ্রুশিম্মি পাব গিৈ চট্টগ্রাম্মম আয স্বাভাশবক অবিা শবরায করম্মি। শিখানকার 

যনর্ম্মণর আি গ-িামাশযক উন্নয়ন হম্মচ্ছ।   

র্ণিন্ত্র, িব গযনীন মানবাশধকার এবং িাশি প্রশিষ্ঠার ব্যাপাম্মর আশম ব্যশির্িভাম্মব িব িময়ই িম্মচষ্ট শিম্মকশি।  

১৯৯৮ প্রশিম্মবশি ভারি ও পাশকস্তান পারমাণশবক শবম্মফারণ েটাম্মল এ উপমহাম্মেম্মি উম্মিযনা িশিম্ময় পম্মি। ব্যশির্ি 

উম্মযাম্মর্ আশম শি িময় ভারি ও পাশকস্তান িির কশর এবং এ দুই শেম্মির মম্মধ্য উম্মিযনা প্রিমম্মণ িামান্য হম্মলও ভূশমকা পালন 

কশর।   

সুশধবৃন্দ,  

োশরদ্র্ৈ ও িাশির িহাবিান িম্ভব নয়। আশম মম্মন কশর োশরদ্র্ৈ মানবিার িবম্মচম্ময় বি িত্রু। িাশির যন্য চাই মানুম্মষর 

নুৈনিম শমৌশলক চাশহো পূরণ। মানুষম্মক োশরম্মদ্র্ে্ির শবিাযাল  শিম্মক মুি করা। পািাপাশি শমৌশলক অশধকার, র্ণিন্ত্র, আইম্মনর 

িািন ও মানবাশধকার প্রশিষ্ঠা করা।  

আমরা শিযন্যই োশরদ্র্ৈ শবম্মমাচনম্মক িম্মব গাচ্চ অগ্রাশধকার শেম্ময়শি। আমাম্মের িকল উন্নয়ন কম গকাম্মন্ডর মূল ল্ষ ৈ হম্মচ্ছ 

োশরদ্র্ৈ শবম্মমাচম্মনর মাধ্যম্মম িাধারণ মানুম্মষর শমৌশলক অশধকার পূরণ করা।  

এযন্য োশরদ্র্ৈ হ্রাম্মি আমরা ৮২টি খাম্মি িামাশযক শনরাপিা কম গসূশচ বাস্তবায়ন করশি। আমরা কৃশষ উন্নয়ন এবং গ্রামীণ 

কম গিংিান সৃযনম্মক অগ্রাশধকার শেশচ্ছ।  

অবম্মহশলি যনম্মর্াষ্ঠী শবম্মিষ কম্মর নারী, শিশু এবং প্রশিবন্ধীম্মের যন্য আমরা শবম্মিষ কম গসূশচ বাস্তবায়ন করশি। িহস্রাব্দ 

উন্নয়ন ল্ষ ৈিমূহ অযগম্মন বাস্তবিেি পেম্ম্ষ প শনওয়া হম্ময়ম্মি।  

শিশুমৃতুৈ হার হ্রাম্মির িািম্মের যন্য আমরা ইম্মিামম্মধ্যই এমশিশয-৪ পুরস্কার শপম্ময়শি। িম্মব, বাংলাম্মেম্মির মি যনবহুল 

এবং অনুন্নি শেম্মির পম্ম্ষ  এমশিশযর ল্ষ ৈমাত্রা অযগন করা এককভাম্মব িম্ভব নয়। এযন্য শবশ্ব িম্প্রোম্ময়র এশর্ম্ময় আিম্মি হম্মব। 

বািাম্মি হম্মব পারস্পশরক িহম্মিাশর্িার হাি।  

আইম্মনর িািন প্রশিষ্ঠা না হম্মল িাশি প্রশিষ্ঠা িম্ভব নয়। ১৯৭১ িাম্মল মুশিযুম্মদ্ধর িময় িারা মানবিা শবম্মরাধী অপরাধ 

কম্মরশিল, িাম্মেরম্মক প্রচশলি আইম্মন শবচাম্মরর আওিায় আনা হম্মচ্ছ।  

১৯৭৫ িাম্মল যাশির শপিাম্মক িপশরবাম্মর হিৈাকারীম্মের শবচার প্রচশলি আইম্মন িম্পন্ন কম্মর ন্যায় শবচার প্রশিষ্ঠা করা 

হম্ময়ম্মি। ৩৪ বির পর বাঙাশল যাশি হম্ময়ম্মি কলঙ্কমুি।  

এশিয়া-প্রিাি মহািার্রীয় অঞ্চম্মলর মানুম্মষর প্রকৃি উন্নয়ম্মনর যন্য পারস্পশরক িহাবিান এবং িমৃশদ্ধর শ্ষ ম্মত্র আমাম্মের 

ঐকৈবদ্ধ হম্মি হম্মব। িহম্মিাশর্িার মম্মনাভাব শনম্ময় এগুম্মি হম্মব।    

আমরা িশে পরস্পম্মরর শেম্মক িহম্মিাশর্িার হাি বািাই, শনম্ন আম্ময়র প্রশিম্মবিী শেিগুম্মলার শেম্মক দৃশষ্ট শেই, িাহম্মল 

অবশ্যই এ অঞ্চম্মলর অি গননশিক মুশি আিম্মব। এ ল্ষ ৈ অযগন করম্মি পারম্মল িবার যন্য িমৃদ্ধ ভশবষ্যৎ শনশিি হম্মব। িাশি 

েীে গিায়ী হম্মব।  

সুশধবৃন্দ,  

আয শবম্মশ্বর অম্মনক শেি ‘মারণাস্ত্র 'এবং ‘মানব শবধ্বংিী অস্ত্র' উৎপােন করার যন্য হাযার হাযার শকাটি িলার ব্যয় 

করম্মি। শিখাম্মন উন্নয়নিীল শেম্মির ল্ষ  ল্ষ  মানুষ চরম োশরম্মদ্র্র মম্মধ্য শেন কাটাম্মচ্ছ, শিখাম্মন িশিৈই এটি একটি শনষ্ঠুর পশরহাি।  

এই   িাত্মক অম্মস্ত্রর শপিম্মন ব্যয় িামান্য কমাম্মল শবম্মশ্বর প্রায় ৯০ শকাটি েশরদ্র্ মানুম্মষর যীবনমাম্মনর উন্নয়ন িম্ভব। 

         



বস্ত্িিুঃপম্ম্ষ  শিখাম্মন অম্মনক শেি অস্ত্র উৎপােম্মন শবিাল অম্মঙ্কর অি গ ব্যয় করম্মি, শিখাম্মন আমরা গুটিকম্ময়ক শেি 

োশরদ্র্ৈ শবম্মমাচন, মানবিম্পে উন্নয়ন এবং েশরদ্র্ মানুম্মষর ্ষ মিায়ম্মন শহমশিম খাশচ্ছ। এিব মানব শবধ্বংিী অম্মস্ত্রর শবস্তার শরাম্মধ 

আমাম্মের একম্মিাম্মর্ কায করম্মি হম্মব। িাশিকামী মানুষম্মক আরও শিাচ্চার হম্মি হম্মব।  

শমৌলবাে, যশেবাে এবং িন্ত্রািবাে বিগমান শবম্মশ্বর যন্য এক মারাত্মক হুমশক হম্ময় শেখা শেম্ময়ম্মি। অম্মনক িময় োশরদ্র্ৈ 

ও বঞ্চনা শিম্মক এিব িন্ত্রািবাম্মের উম্মেষ েম্মট। এযন্য আমাম্মের একশেম্মক োশরদ্র্ৈ ও বঞ্চনা শিমন দূর করম্মি হম্মব, শিমশন 

িন্ত্রািবােম্মক কম্ম ার হম্মস্ত শনমু গল করম্মি হম্মব। এখাম্মন আম্মপাম্মির শকান সুম্মিার্ শনই।  

িম্মব শকান একক শেম্মির পম্ম্ষ  এিব িন্ত্রািী কম গকান্ড শমাকাশবলা করা িম্ভব নয়। এযন্য িশেশলি উম্মযার্ প্রম্ময়াযন।  

বাংলাম্মেম্মি ব্যশির্ভাম্মব আশম শনম্ময এবং আমার েম্মলর শনিা-কমীরা বারবার এিব িন্ত্রািী কম গকাম্মন্ডর শিকার হম্ময়শি। 

শিযন্য বাংলাম্মেম্মির মাটিম্মক আমরা শকানভাম্মবই িন্ত্রািী কম গকাম্মন্ডর যন্য ব্যবহৃি হম্মি না শেম্মি বদ্ধপশরকর।    

সুশধবৃন্দ,  

এ িম্মেলন শিম্মক আশম শবম্মশ্বর শববেমান শেি, যাশি ও শর্াষ্ঠীর িকল িাশিকামী যনর্ণম্মক িমম্মঝািা ও িহনিীলিার 

ধারাম্মক এশর্ম্ময় শনওয়ার আহবান যানাশচ্ছ।  

আমরা শবম্মশ্ব রােীয় স্বাধীনিা, অি গননশিক ও িামাশযক ন্যায়শবচার প্রশিষ্ঠার পম্ম্ষ । শিখাম্মন মানবাশধকার ও িাংস্কৃশিক 

ঐশিহৈ অক্ষুণ্ণ িাকম্মব।   

অন্যায়, অশবচার ও বঞ্চনার শিকার, অশভবািী, িরণািী, িানচুৈি, প্রাশিক যনম্মর্াষ্ঠীর িাহাম্মে আশম িবাইম্মক 

ঐকৈবদ্ধভাম্মব এশর্ম্ময় আিার আহবান যানাশচ্ছ।  

অংিীোশরম্মত্বর শভশিম্মি শবশ্বব্যাপী শিার্াম্মিার্ ব্যবিা র্ম্মি তুলম্মি হম্মব। ি্য  ও ্াম্মনর অবাধ প্রবাহ শনশিি করম্মি 

শিশযটাল প্রযুশির ব্যবহারম্মক উৎিাশহি করম্মি হম্মব।  

িকলম্মক িন্ত্রাি, িশহংিিা ও আগ্রািম্মনর পি পশরহার করম্মি হম্মব। শবশ্বব্যাপী যনর্ম্মণর শমৌশলক অশধকার প্রশিষ্ঠা করম্মি 

হম্মব। এ যন্য িিৈ, ন্যায় ও র্ণিাশন্ত্রক শচিনায় উবুদ্ধ হম্ময়  শববেমান িমস্যা ও শবম্মরাধগুম্মলার শমমাংিা করম্মি হম্মব।  

িোশনি শিশলম্মর্টবৃন্দ,  

এ িংোিপূণ গ শবম্মশ্ব িাশি প্রশিষ্ঠায় আপনারা শনরলিভাম্মব কায করম্মিন। আপনাম্মের এ প্রম্মচষ্টাম্মক আশম অশভনন্দন 

যানাই। আশম আিা কশর আর্ামী দু'শেম্মন পারস্পশরক আম্মলাচনা এবং মি শবশনমম্ময়র মাধ্যম্মম শবশ্ব িাশি প্রশিষ্ঠায় আপনারা একটি 

লার্িই কম গপশরকল্পনা প্রণয়ম্মন ি্ষ ম হম্মবন।  

এ িম্মেলম্মন অংিগ্রহণকারী শবম্মেিী অশিশিম্মের স্বার্ি যানাশচ্ছ। আশম আিা কশর আপনাম্মের অবিান আনন্দোয়ক হম্মব।  

সুশধবৃন্দ,  

আমরা িাশির পম্ম্ষ । িাই শবশ্ব িাশি প্রশিষ্ঠায় আমাম্মের িাম্য গ অনুিায়ী অবোন রাখম্মি আমরা বদ্ধপশরকর। আমাম্মের 

যাশির শপিার স্বপ্ন শিল একটি ক্ষুধা ও োশরদ্র্ৈমুি, প্রর্শিিীল, অিাম্প্রোশয়ক ও িাশিপূণ গ ‘শিানার বাংলা' প্রশিষ্ঠা করা।  

যাশির শপিার আেি গম্মক পাম্মিয় কম্মর আমরা বাংলাম্মেিম্মক এ অঞ্চম্মলর িবম্মচম্ময় িাশিপূণ গ শেি শহম্মিম্মব প্রশিশষ্ঠি করম্মি 

চাই। শবম্মশ্বর িাশিকামী মানুম্মষরা শনয়িয়ই আমাম্মের এ অশভিাত্রায় িহিাত্রী হম্মবন।  

শবম্মশ্বর িকল মানুম্মষর কোণ ও িাশি কামনা কম্মর আশম দু-শেনব্যাপী এশিয়া-প্যাশিশিক িাশি িম্মেলম্মনর শুভ উম্মবাধন 

শোষণা করশি।  

             

শখাো হাম্মিয।  

যয় বাংলা, যয় বেবন্ধু।  

বাংলাম্মেি শচরযীবী শহাক।  

...... 


