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তেসতম  তহর রাহমাতনর রাতহম  

সম্মাতনি সভাপতি,  

আসসালামু আলাইকুম। শুভ অপরাহ্ন।  

জাতিসংঘ সাধারণ পতরষবদর ৬৮িম অতধবেশবনর সভাপতি তনে কাতিি হওয়ায় আতম আপনাবক আন্ততরক অতভনন্দন 

জানাতি। সাধারণ পতরষবদর ৬৭িম অতধবেশবনর সভাপতি তহবসবে েতলষ্ঠ শনতৃত্ব শদয়ায় তম. ভুক শজবরতমচ্ শকও অতভনন্দন 

জানাতি। জাতিসংবঘর প্রধান তহবসবে মহাসতিে োন কী-মুনবক িাঁর প্রজ্ঞা, েতলষ্ঠ পদবেপ ও সফলিা অজকবনর জন্য ধন্যোদ 

জানাতি।  

সম্মাতনি সভাপতি,  

২।         তনিযনতুন প্রযুতক্ত আতেষ্কাবরর ফবল তেবে দ্রৃি পতরেিকন আসবে। এসে আতেষ্কার উন্নয়নবক ত্বরাতিি করবি অেদান 

রাখবে। পাশাপাতশ দ্বন্দ্বও সৃতি করবে। যা অবনক সময় শদবশর সীমানা োতিবয় যাবি। এই অস্বতিকর পতরতিতিবি সেবিবয় 

শেশী েতিগ্রি হবি তেবের অরতেি, েতিি ও পশ্চাৎপদ জাতি-শগাষ্ঠী। এ প্রসবে আতম স্মরণ করতে সে ককাবলর সে কবেষ্ঠ োঙাতল, 

জাতির তপিা েেেন্ধু শশখ মুতজবুর রহমাবনর ১৯৭৪ সাবল জাতিসংবঘ শদয়া ভাষণটি। তিতন শসতদন এই মবি দাঁতিবয়ই নতুন একটি 

তেেব্যেিা গবি শিালার উদাত্ত আহ্বান জাতনবয়তেবলন। শযখাবন শাতন্ত, ন্যায়তেিার ও তেে অর্ কননতিক ব্যেিা র্াকবে। যার মাধ্যবম 

তেে ক্ষুধা, দাতরদ্রয ও যুদ্ধমুক্ত হবে। েেেন্ধুর শসই লেয অজকবন অেদান রাখবি শপবর িাঁর কন্যা তহবসবে আতম গতে কি। ২০০০ 

সাবল ‘‘সহস্রাব্দ শঘাষণা'' গ্রহবণর সময় তেে শনতৃবৃবন্দর সাবর্ আতম উপতিি তেলাম। ২০১০ সাবল এমতিতজ অগ্রগতি 

পয কাবলািনায়ও আতম উপতিি তেলাম। আর এোর এমতিতজ শর্বক ২০১৫-পরেিী উন্নয়ন এবজন্ডায় উত্তরবণও আতম অংশগ্রহণ 

করবি পারতে।  

৩।         আতম আশা কতর, এ েেবরর প্রতিপাদ্য  ‘‘২০১৫-পরেিী এবজন্ডা : প্রস্ত্ত্ততি গ্রহণ'' ২০১৫-পরেিী উন্নয়ন লেযসমূহ 

তনধ কারবণ সহায়িা করবে। শেকসই উন্নয়ন লেযসমূহ তনরূপবণ ‘‘উন্মুক্ত ওয়াতককং গ্রুপ'' এেং নেসৃি ‘‘উচ্চ পয কাবয়র রাজননতিক 

শফারাম'' সঠিকভাবেই এতগবয় যাবি। ২০১৫ সাবলর মবধ্য এমতিতজ অজকবন িযাবলঞ্জ শমাকাবেলা এেং ২০১৫-পরেিী  উন্নয়ন 

এবজন্ডা প্রণয়বন আমাবদর অতভজ্ঞিাও কাবজ লাগবে েবল আতম মবন কতর।  

৪।         আর্ ক-সামাতজক ও পতরবেশগি লেয এেং এগুবলা অজকবন প্রবয়াজনীয় সম্পবদর উবেখ কবর োংলাবদশ ২০১৫-পরেিী 

উন্নয়ন এবজন্ডা জাতিসংবঘ উপিাপন কবরবে। আমরা াাকায় জনসং্ার গতি-প্রকৃতির ওপর ‘‘তেে শনতৃত্ব সংলাপ'' কবরতে। 

সবম্মলন শঘাষণায় মানে সম্প্রদায়বক সকল উন্নয়ন কম কসূিীর শকন্দ্রতেন্দু তহবসবে তিতহ্নি করা হবয়বে। এবি জনসং্া ও আয়ু বৃতদ্ধ, 

নগরায়ন ও অতভোসনবক অগ্রাতধকার শদয়া হবয়বে। ২০১৫-পরেিী এবজন্ডায় জলোয়ু পতরেিকনজতনি োস্ত্ত্তচ্যযি জনবগাষ্ঠীর 

অতভোসনবক অগ্রাতধকার শদয়া হবয়বে।  

৫।         এমতিতজ'র সাবর্ িাল তমতলবয় জািীয় কম কবকৌশল প্রণয়ন কবর রূপকল্প ২০২১ োিোয়বনর মাধ্যবম োংলাবদশবক একটি 

মধ্যম আবয়র শদবশ পতরণি করাই আমাবদর লেয। আমরা ইবিামবধ্যই এমতিতজ-১, ২, ৩, ৪, ৫ ও এমতিতজ-৬ পূরণ কবরতে ো 

শকাবনা শকাবনা লেয পূরবণর পবর্ এতগবয় রবয়তে। োংলাবদবশ দাতরদ্রয হার ১৯৯১ সাবলর ৫৬ দশতমক ৬ শিাংশ শর্বক ২৬ 

শিাংবশর নীবি শনবম এবসবে। গি সাবি িার েেবর আমাবদর গি তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ হবয়বে ৬ দশতমক ৪ ভাগ। ৫ শকাটি মানুষ 



তন তেত্ত শর্বক মধ্যতেবত্ত উবে এবসবে। রপ্তাতন আয় ২০০৬ সাবলর ১০ দশতমক ৫৩ তেতলয়ন িলার শর্বক ২৭ দশতমক শূন্য ৩ 

তেতলয়ন িলাবর উন্নীি হবয়বে। শরতমট্যান্স ৫ তেতলয়ন িলার শর্বক শেবি ১৪ দশতমক ৫ তেতলয়ন িলাবর শপৌৌঁবেবে। বেবদতশক মুদ্রার 

তরজাভ ক ৩ দশতমক ৪৯ তেতলয়ন িলার শর্বক ১৬ তেতলয়ন িলাবর উন্নীি হবয়বে। তেদ্যযৎ উৎপাদন েমিা ২০০৬ সাবলর ৩২০০ 

শমগাওয়াে শর্বক শেবি ৯ হাজার ৫৯ শমগাওয়াবে শপৌৌঁবেবে।  

৬।         োংলাবদশবক এখন ‘‘অর্ কননতিক উন্নয়বনর মবিল'' এেং ‘‘দতেণ এতশয়ার মান োহক'' তহবসবে তিতহ্নি করা হয়। এসে 

অজকবনর স্বীকৃতি তহবসবে োংলাবদশ এমতিতজ এযাওয়াি ক, সাউর্-সাউর্ এযাওয়াি ক, শলাোল িাইভারতসটি এযাওয়াি ক এেং এফএও ফুি 

এযাওয়াি ক ২০১৩ লাভ কবরবে। জাতিসংঘ সাধারণ পতরষবদর ৬৬িম অতধবেশবন আমার উত্থাতপি ও সে কসম্মতিক্রবম গৃহীি 

‘‘জনগবণর েমিায়ন ও উন্নয়ন মবিল''-এ েতণ কি নীতিমালা োিোয়বনর ফবল এই শগৌরে অজকন করা সম্ভে হবয়বে। শদবশ 

তিতজোল প্রযুতক্তর দ্রুি প্রসার ঘেবে। আমরা িানীয় সরকাবরর তনম্নিম ির তহবসবে শদবশর প্রতিটি ইউতনয়বন তিতজোল সুতেধা-

সমৃদ্ধ ইউতনয়ন িথ্য ও শসো শকন্দ্র িালু কবরতে। এসে শকন্দ্র শর্বক গ্রাবমর জনগণ দ্যই শিাতধক শসো তনবি পারবে। গ্রামািবল 

িাতপি প্রায় ১৫ হাজার ৫০০টি কতমউতনটি তিতনক ও ইউতনয়ন স্বািয শকন্দ্র শর্বক উন্নি তিতকৎসা শসো শদয়া হবি। শমাোইল 

শফাবনর মাধ্যবমও গ্রাবমর নারীরা তেবশষজ্ঞ তিতকৎসবকর পরামশ ক তনবি পারবে। এর মাধ্যবম স্বািয শসোবক জনগবণর শদারবগািায় 

শপৌৌঁবে শদয়া হবয়বে। শদবশ ১০ শকাটির শেশী শমাোইল তসম ব্যেহৃি হবি।  

৭।         আতম তেোস কতর, তশো তেিাবরর মাধ্যবম শদবশর প্রকৃি উন্নয়ন সম্ভে। শদবশর শাতন্ত ও সমৃতদ্ধ অজকন এেং ন্যায়তেিার, 

আইবনর শাসন, গণিাতন্ত্রক মূল্যবোধ ও জনগবণর েমিায়বনর জন্য তশোই প্রধান িাতলকা শতক্ত। নারীর েমিায়ন এেং জীেবনর 

সকল শেবে নারী-পুরুবষর সমান অংশগ্রহবণর মাধ্যবমই শকেল প্রিযাতশি অগ্রগতি সাধন সম্ভে। িাই আমরা নতুন তশোনীতি 

অনুযায়ী শমবয়বদর জন্য উচ্চ মাধ্যতমক ির পয কন্ত তশোবক অনেিতনক কবরতে। দতরদ্র পতরোবরর তশোর্ীবদর উপবৃতত্ত তদতি। ১ 

শকাটি ১৯ লে তশোর্ী মাতসক উপবৃতত্ত পাবি। মাধ্যতমক পয কন্ত সে তশোর্ীবক তেনামূবল্য পাঠ্যেই তদতি। আমরা তৃণমূল শর্বক 

সবে কাচ্চ পয কায় পয কন্ত নারী শনতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আইন ও নীতি প্রণয়ন কবরতে। িানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুবলাবি ১৪ হাজাবরর শেশী নারী 

তনে কাতিি জনপ্রতিতনতধ আবেন। েিকমান সংসবদ ৭০ জন নারী সংসদ সদস্য রবয়বে। ৫ জন নারী মন্ত্রী এেং একজন নারী সংসবদর 

হুইপ তহবসবে দাতয়ত্ব পালন করবেন। সম্ভেি োংলাবদশই একমাে শদশ শযখাবন প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, সংসদ উপবনিা এেং 

তেবরাধীদলীয় শনিা নারী। সরকারী িাকুতরবি নারীর জন্য ১০ শিাংশ সংরতেি শকাো িাবদরবক তেিার তেভাগ, জনপ্রশাসন এেং 

সশস্ত্র োতহনী ও আইন-শৃঙ্খলা োতহনীর উচ্চির পবদ শপৌৌঁোবি সহায়িা কবরবে।  

৮।         সুতেধােতিি জনগবণর েমিায়বন সামাতজক তনরাপত্তা শেিনী কম কসূিী, তভতজতি, তভতজএফ, োস্ত্ত্তহারাবদর োসিান ও 

জীতেকা তনে কাবহর জন্য আেয়ণ প্রকল্প, ৪২ লে ৯৮ হাজার মানুষবক েয়স্ক ভািা, তেধো ভািা, দ্যুঃি মতহলা ভািা, মাতৃত্বকালীন 

ভািা, প্রতিেন্ধী ভািা, অস্বিল মুতক্তবযাদ্ধা ভািা প্রদান এেং ‘‘একটি োতি, একটি খামার'' কম কসূিীর মাধ্যবম ১০ লে ৩৮ হাজার 

গ্রামীণ পতরোবরর খাদ্য ও পুতি তনরাপত্তা প্রদান শেশ ফলপ্রসু হবয়বে। সুতেধােতিি ও প্রতিেন্ধীবদর আত্মকম কসংিাবনর জন্য 

তশোদান, দেিা উন্নয়ন এেং সুদতেহীন ঋণ শদয়া হবি। সরকারী িাকুতরবি প্রতিেন্ধীবদর এক শিাংশ শকাো সংরেণ করা 

হবয়বে। অটিজমসহ মানতসক প্রতিেন্ধীবদর কল্যাবণ তেে সবিিনিা সৃতির লবেয জাতিসংঘ সাধারণ পতরষবদর ৬৭িম অতধবেশবন 

উত্থাতপি োংলাবদবশর প্রিােটি গৃহীি হবয়বে। এর মাধ্যবম তেেব্যাপী অটিতিকবদর ন্যায়সেি অতধকার প্রতিষ্ঠার পর্ প্রশি 

হবয়বে।  

৯।         জলোয়ু পতরেিকবনর কারবণ আমাবদর অবনক অজকন োধাগ্রি হবি। োংলাবদশবক বেতেক উষ্ণায়ন ও সমুবদ্রর পাতনর 

ির শেবি যাওয়ার অতভঘাি শমাকাবেলা করবি হবি। সমুবদ্রর পাতনর ির ১ তমোর োিবল োংলাবদবশর প্রায় এক-পিমাংশ িান 

পাতনবি িতলবয় যাবে। এর ফবল প্রায় ৩ শকাটি মানুষ োস্ত্ত্তহারা হবে এেং অন্য শকার্াও আেয় তনবি োধ্য হবে। যা শদবশ এেং 

শদবশর োইবর এক মানতেক সমস্যা সৃতি করবি পাবর। জলোয়ুজতনি অতভোসীবদর সামাতজক, সাংস্কৃতিক ও অর্ কননতিক পুনে কাসন 

তনতশ্চি করা তেবের দাতয়ত্ব। এ লবেয একটি আইনী কাোবমা বিরীর জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পতরষবদর ৬৪িম অতধবেশবন শদয়া 

আমার আহ্বান পুনব্যকক্ত করতে। জলোয়ু পতরেিকবনর সাবর্ খাপ খাওয়াবনা এেং প্রতিকারমূলক ব্যেিা গ্রহবণর লবেয স্ববল্পান্নি 

শদশগুবলার গৃহীি কম কপতরকল্পনাগুবলা োিোয়বনর জন্য ‘‘জলোয়ু পতরেিকন িহতেল''-এ পয কাপ্ত অর্ কায়ন তনতশ্চি করবি 

অগ্রাতধকারমূলক শকৌশল গ্রহবণর আহ্বান জানাতি।  



১০।       েহু িযাবগর তেতনমবয় আমরা ১৯৭১ সাবল আমাবদর স্বাধীনিা অজকন কতর। মাতৃভাষা োংলার অতধকার রোয় ১৯৫২ 

সাবলর ২১ শফব্রুয়ারী আমরা জীেন তেসজকন শদই। এ মহান িযাগবক অতেস্মরণীয় করবি আমার সরকার উবদ্যাগ শনয়। ফবল 

ইউবনবস্কা ১৯৯৯ সাবল ২১ শফব্রুয়ারীবক আন্তজকাতিক মাতৃভাষা তদেস তহবসবে শঘাষণা কবর। আমরা াাকায় আন্তজকাতিক মাতৃভাষা 

ইনতিটিউে িাপন কবরতে। তেবের সকল প্রিতলি ভাষা সংরেবণরও উবদ্যাগ তনবয়তে। জাতিসংঘ একটি োংলা ওবয়েসাইে ও 

একটি শরতিও অনুষ্ঠান িালু কবরবে। ইউএনতিতপ এতশয়া তরবপাে ক োংলায় প্রকাশ করবে। এজন্য আতম জাতিসংঘবক ধন্যোদ 

জানাতি। আতম োংলাবক জাতিসংবঘর একটি অন্যিম দাপ্ততরক ভাষা তহবসবে গ্রহণ করারও আহ্বান জানাতি।  

১১।       ১৯৭১ সাবল আমাবদর মুতক্তযুদ্ধকাবল পাতকিানী হানাদার োতহনী ও িাবদর িানীয় শদাসররা শদবশ ব্যাপক গণহিযা , ধষ কণ, 

অতিসংবযাগ এেং মানেিার তেরুবদ্ধ অপরাধ কবরবে। শদবশর স্বাধীনিার জন্য ৩০ লে োঙাতল জীেন তদবয়বে। ২ লে নারী 

িাবদর সম্ভ্রম হাতরবয়বে। স্বাধীনিার পর শর্বকই এই মানেিাতেবরাধীবদর তেিাবরর আওিায় আনার জন্য জাতি গভীর আশা-

আকাঙ্ক্ষা তনবয় অবপো কবরবে। এসে যুদ্ধাপরাধীর তেিাবরর জন্য আমার সরকার ১৯৭৩ সাবলর আন্তজকাতিক অপরাধ ্াইবুযনাল 

আইবনর আওিায় দ্যইটি ্াইবুযনাল গেন কবরবে। এই তেিারকাজ পতরিালনায় সবে কাচ্চ আন্তজকাতিক মান তনতশ্চি করা হবয়বে। 

যুদ্ধাপরাধীবদর তেিাবরর মধ্য তদবয় জাতি লাতনমুক্ত হবে। শদবশ শাতন্ত ও অগ্রগতি তিরিায়ী রূপ শনবে। আমাবদর এ উবদ্যাগবক 

সে কাত্মক সমর্ কন শদয়ার জন্য তেে সম্প্রদাবয়র প্রতি আতম উদাত্ত আহ্বান জানাতি।  

১২।       োঙাতল জাতির অসাম্প্রদাতয়ক শিিনাবক নস্যাৎ করবি স্বাধীনিাতেবরাধী শতক্ত এখনও সতক্রয় রবয়বে। িারা ২০০১ 

শর্বক ২০০৬ সাল পয কন্ত তেএনতপ-জামাি শজাে সরকাবরর প্রিযে মদবদ জেী শগাষ্ঠীর সাবর্ আঁিাি কবর শদশজুবি শোমা ও 

শগ্রবনি হামলা িাতলবয়বে। অসাম্প্রদাতয়ক শিিনায় তেোসী রাজননতিক শনতৃবৃন্দ ও সংসদ সদস্যসহ েহু মানুষবক হিযা কবরবে। 

তিটিশ হাইকতমশনাবরর ওপর শগ্রবনি হামলার প্রতিোবদ াাকায় ২০০৪ সাবলর ২১ আগি আওয়ামী লীগ আবয়াতজি সমাবেবশ 

িারা আমাবক হিযার উবেবশ উপযু কপতর ১৩টি শগ্রবনি হামলা িালায়। এবি ২৪ জন শনিা-কমী তনহি এেং পাঁি শিাতধক আহি 

হয়। অবলৌতককভাবে আতম প্রাবণ শেঁবি যাই। আপনারা তনশ্চয়ই অেগি আবেন, এই স্বাধীনিাতেবরাধী িক্রই ১৯৭৫ সাবলর ১৫ 

আগি আমার োো জাতির তপিা েেেন্ধু শশখ মুতজবুর রহমান এেং আমাবদর পতরোবরর ১৮ জন সদস্যবক তনম কমভাবে হিযা 

কবরতেল। আমার শোে শোন শশখ শরহানা ও আতম িখন তেবদবশ র্াকায় দ্যজন শেঁবি যাই। এসে ভয়ােহ সন্ত্রাসী ঘেনার শপ্রতেবি 

আমার সরকার সন্ত্রাসোদ তনমূ কবল কবোর পদবেপ গ্রহণ কবরবে। আমরা জেীোদ তেবরাধী ও অর্ কপািার তেবরাধী আইন প্রণয়ন 

কবরতে।  

১৩।       আমাবদর সরকার জেীোদ ও উগ্রোদবক আদশ কগিভাবে পরাতজি করবি গণিন্ত্রবক শতক্তশালী কবরবে। তনে কািন 

কতমশন, দ্যনীতি দমন কতমশন, মানোতধকার ও িথ্য কতমশনবক শতক্তশালী করা হবয়বে। তেগি শপৌবন পাঁি েেবর জািীয় 

সংসবদর উপ-তনে কািন, তসটি কবপ কাবরশন, শপৌরসভা, উপবজলা ও ইউতনয়ন পতরষবদর ৫ হাজার ৭৭৭টি তনে কািন অনুতষ্ঠি হবয়বে। 

এর মাধ্যবম ৬৩ হাজার ৯৯৫ জন জনপ্রতিতনতধ তনে কাতিি হবয়বেন। শকার্াও শকাবনা অতভবযাগ উবেতন। এর মাধ্যবম প্রমাণ হবয়বে 

শয তনে কািন কতমশন অোধ, সুষ্ঠু ও তনরবপেভাবে তনে কািন অনুষ্ঠাবন সেম। বেবদতশক শেবে আমরা জাতির তপিার অবমাঘ োণী 

‘‘সকবলর প্রতি েন্ধুত্ব, কাবরা প্রতি বেতরিা নয়'', এর আবলাবক প্রতিবেশী শদশগুবলার সাবর্ অমীমাংতসি তেষয়গুবলা তনষ্পতত্ত করা, 

আিতলক শযাগাবযাগ সুদৃঢ় করা এেং তেবের সকল শদবশর সাবর্ সুসম্পকক রোর মাধ্যবম আমরা শাতন্তবক িায়ী রূপ তদবি িাই।  

১৪।       োংলাবদশ জাতিসংঘ শাতন্ত তমশবন সবে কাচ্চ সং্ক বসন্য শপ্ররণকারী এেং জাতিসংঘ তপস তেতডং তমশবন তনে কাতিি 

ভাইস শিয়ারম্যান। এর মাধ্যবম তেেশাতন্ত প্রতিষ্ঠায় আমাবদর অেীকার প্রমাতণি হবয়বে। তনরস্ত্রীকরণ ও তেিারবরাধ এবজন্ডায় 

আমাবদর সুদৃঢ় অেিাবনর মাধ্যবমও আমাবদর এ প্রতিশ্রুতি প্রতিফতলি হবয়বে। প্রধানমন্ত্রী তহবসবে আমার ১৯৯৬-২০০১ শময়াবদ 

দতেণ এতশয়ার শদশগুবলার মবধ্য আমরাই প্রর্ম ব্যাপকতভতত্তক পারমাণতেক পরীো তনতষদ্ধকরণ চ্যতক্ত এেং মানে-তেধ্বংসী মাইন 

তনতষদ্ধকরণ চ্যতক্ত অনুসমর্ কন কবরতেলাম। আমাবদর েিকমান শময়াবদও আমরাই এ অিবল প্রর্ম অস্ত্র োতণজয চ্যতক্ত স্বাের কবরতে। 

িলতি েেবরর চ্যতক্ত স্বাের অনুষ্ঠাবন ‘‘কতিপয় প্রিতলি অস্ত্র সনদ'' এর অেতশি ধারাগুবলাও অনুসমর্ কন কবরতে। আন্তজকাতিক 

অেবন আমাবদর ভূতমকা ন্যায় ও গণিাতন্ত্রক মূল্যবোবধর ওপর প্রতিতষ্ঠি যা তেেশাতন্ত ও তনরাপত্তা তনতশ্চি কবর এেং 

তনরস্ত্রীকরণবক সমর্ কন কবর।  

 



সম্মাতনি সভাপতি,  

১৫।       ২০১৫-পরেিী সমবয় শাতন্ত ও উন্নয়বনর জন্য সাংস্কৃতিক অতভব্যতক্ত, আন্তুঃতেোস ও আন্তুঃসাংস্কৃতিক সংলাপবক 

উৎসাতহি করা জরুরী। ২০১২ সাবল আমাবক ইউবনবস্কার কালিারাল িাইভারতসটি পদক প্রদান এসে তেষবয় শদশ-তেবদবশ 

োংলাবদবশর উবদ্যাবগরই স্বীকৃতি। জাতিসংবঘর প্রতিটি রাবষ্ট্রর তনজস্ব পতরতিতির জন্য সংস্কৃতি খুেই গুরুত্বপূণ ক তেষয়। িাই ২০১৫-

পরেিী উন্নয়ন এবজন্ডায় ‘‘সংস্কৃতি'' শক অন্তভু কক্ত করবি ইউবনবস্কা এেং সাধারণ পতরষবদর সংস্কৃতি ও উন্নয়ন তেষয়ক উচ্চ পয কাবয় 

সংলাবপর প্রিাে আমরা তদবয়তে। আমাবদর এ প্রিাে সমর্ কবনর জন্য আতম আপনাবদর প্রতি আহ্বান জানাতি।     

১৬।       সম্পবদর সীমােদ্ধিা ও অপয কাপ্ত বেবদতশক সহায়িা সবেও োংলাবদশ এতগবয় যাবি। ২০১৫ সাবলর মবধ্য এমতিতজ 

অজকন এেং ২০১৫-পরেিী উন্নয়ন লেযগুবলা পূরবণ উন্নয়ন সহবযাগীবদর অতফতসয়াল উন্নয়ন সহায়িা তহবসবে িাবদর শমাে জািীয় 

উৎপাদবনর শূন্য দশতমক সাি শিাংশ এেং স্ববল্পান্নি শদশগুবলাবক ওতিএ তহবসবে শূন্য দশতমক দ্যই শিাংশ শদয়ার অেীকার 

োিোয়বনর আহ্বান জানাতি। এলতিতসগুবলার পণ্য অন্যান্য শদবশর োজাবর শুল্কমুক্ত ও শকাোমুক্তভাবে প্রবেবশর সুবযাগ শদয়ারও 

আহ্বান জানাই। শিেন উিস্ ইনতিটিউশনস ও আন্তজকাতিক আতর্ কক প্রতিষ্ঠানগুবলাবি মিপ্রকাবশ সমান অতধকার এেং তজএটিএস 

অনুযায়ী তেেব্যাপী েতমকবদর অোধ যািায়াবির তনশ্চয়িা তদবি হবে।  

১৭।       ২০১৫-পরেিী উন্নয়ন এবজন্ডা প্রণয়ন জাতিসংবঘর প্রতিটি রাবষ্ট্রর জন্য একটি কঠিন কাজ। একটি ন্যায়তভতত্তক, সমৃদ্ধ ও 

শেকসই তেে গিবি আমাবদর ঐকযেদ্ধ ও সমতিি উন্নয়ন কম কসূিী গ্রহণ করবি হবে। শযগুবলা োিোয়বনর মাধ্যবম আমাবদর 

সকবলর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। শকাবনা ব্যাতক্ত ো জাতি তপতেবয় র্াকবে না। োংলাবদবশর প্রগতিশীল ও উদার ১৬ শকাটি মানুষ 

সামবন শর্বক এসে প্রবিিায় শনতৃত্ব শদবে।  

১৮।       তেোয়বনর তকছু অনন্য সমস্যা আবে শযগুবলা মাবে-মবধ্যই শাতন্তর প্রতি হুমতক হবয় শদখা শদয়। এ ধরবনর হুমতক 

শমাকাবেলায় ন্যায়তভতত্তক নীতি গ্রহবণর শকাবনা তেকল্প শনই। ন্যায়তেিার প্রতিষ্ঠার মাধ্যবম উন্নয়ন ও অগ্রগতি তনতশ্চি হয়। যা 

স্বাধীনিা, গণিন্ত্র, মানোতধকার, প্রতিবেশ, পাতনসহ আন্তুঃবদশীয় সম্পবদর ন্যায়তভতত্তক মাতলকানা সংক্রান্ত িযাবলঞ্জগুবলা 

শমাকাবেলায় অেদান রাবখ। এই শিিনা তনবয়ই আমরা প্রতিেের জাতিসংঘ সাধারণ পতরষবদ ‘‘শাতন্তর সংস্কৃতি''  প্রিাে উত্থাপন 

কতর এেং িা সে কসম্মতিক্রবম গৃহীি হয়। আতম তেোস কতর, আমাবদর পরেিী প্রজবন্মর জন্য এমন একটি শাতন্তপূণ ক তেে গিাই 

আমাবদর সকবলর লেয। একটি প্রতিশ্রুতিশীল তেে প্রতিষ্ঠায় আমাবদর এ প্রয়াস তেবের জনগণ ও রাষ্ট্রসমূবহর মবধ্য পারস্পতরক 

েদ্ধাবোবধর োিকা তনবয় আসুক, এই কামনাই আতম কতর।  

সম্মাতনি সভাপতি, আপনাবক ধন্যোদ।  

      

শখাদা হাবফজ।  

জয় োংলা, জয় েেেন্ধু।  

োংলাবদশ তিরজীেী শহাক।  

জাতিসংঘ দীঘ কজীেী শহাক।  

--- 


