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 আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন। 

 প্রথম্মমই আতম সশস্ত্র বাতহনী তবভাগ এবং র্াতিসংম্মঘর আবাতসক প্রতিতনতধম্মক আন্তর্জাতিক র্াতিসংঘ শাতন্তরক্ষী 

তিবস-২০১৫ এর এই মম্মনামুগ্ধকর অনুষ্ঠাম্মন আমাম্মক আমন্ত্রণ র্ানাম্মনার র্ন্য কৃিজ্ঞিা র্ানাই। শসই সাম্মথ বাংলাম্মিশ 

শসনাবাতহনী, শনৌবাতহনী ও তবমান বাতহনী, বাংলাম্মিশ পুতলশ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংতিষ্ট সকলম্মক অক্লান্ত পতরশ্রম্মমর 

মাধ্যম্মম আর্ম্মকর এই ঐতিহৈবাহী তিনটি সুন্দরভাম্মব উদ্ যাপম্মনর র্ন্য র্ানাই আন্ততরক ধন্যবাি ও শুম্মভচ্ছা। 

 এই তবম্মশষ তিম্মন শহীি শাতন্তরক্ষী, যাঁরা তবশ্বশাতন্ত িাপম্মনর র্ন্য কার্ করম্মি তগম্ময় র্ীবন উৎসগ জ কম্মরম্মেন, িাম্মির 

তবম্মিহী আত্মার প্রতি আমার সোন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। আতম শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ সকল শাতন্তরক্ষীম্মির, যারা তবশ্বশাতন্ত িাপম্মনর 

মি গুরু িাতয়ত্ব পালন কম্মর চম্মলম্মেন। 

ভদ্র মতহলা ও ভদ্র মম্মহািয়গণ, 

 আপনারা র্াম্মনন, বাংলাম্মিশ ১৯৭১ সাম্মল স্বাধীনিা অর্জম্মনর পর ১৯৭৪ সাম্মলর ১৭ই শসম্মেম্বর র্াতিসংম্মঘর 

সিস্যপি লাভ কম্মর। ২৫ শসম্মেম্বর ১৯৭৪ সাম্মল র্াতিসংম্মঘর সাধারণ অতধম্মবশম্মন র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতর্বুর রহমান 

িাঁর বাংলায় প্রিত্ত ঐতিহাতসক ভাষম্মণ তবম্মশ্বর সব জত্র শাতন্ত প্রতিষ্ঠায় বাংলাম্মিম্মশর অব্যাহি সমথ জম্মনর তবষম্ময় দৃঢ় অঙ্গীকার 

ব্যক্ত কম্মরন। 

 তিতন বম্মলন, ‘মানবর্াতির অতিত্ব রক্ষার র্ন্য শাতন্ত অিৈন্ত র্রুরী এবং িাহা সমগ্র তবম্মশ্বও নরনারীর গভীর 

আকাঙ্খারই প্রতিফলন ঘটাইম্মব এং ন্যাম্ময়র উপর প্রতিতষ্ঠি শাতন্তই িীঘ জিায়ী হইম্মি পাম্মর।’  

 শসই শথম্মকই বাংলাম্মিশ তবম্মশ্বর শাতন্ততপ্রয় ও বন্ধুপ্রিীম সকল শিম্মশর সাম্মথ সুসম্পকজ বর্ায় শরম্মখম্মে এবং তবশ্বশাতন্ত 

প্রতিষ্ঠায় র্াতিসংম্মঘর অধীম্মন পতরচাতলি সকল শাতন্তরক্ষা কায জক্রম্মম সতক্রয়ভাম্মব অংশগ্রহণ কম্মরম্মে এবং ভতবষ্যম্মিও করম্মব।  

 আর্ সমগ্র তবম্মশ্ব শাতন্তরক্ষায় সতক্রয় অংশগ্রহণকারী তহম্মসম্মব বাংলাম্মিম্মশর অবিান সব জর্ন তবতিি। যা তনতিিভাম্মব 

আমাম্মির সশস্ত্রবাতহনী এবং পুতলশবাতহনীর সিস্যবৃম্মন্দর সফল অনবদ্য অবিাম্মনর স্বীকৃতি। 

ভদ্র মতহলা ও ভদ্র মম্মহািয়গণ, 

 র্াতিসংঘ তমশন এবং বহুর্াতিক বাতহনীম্মি শাতন্তরক্ষীম্মির এ অনন্য অবিান তবম্মশ্বর িরবাম্মর বাংলাম্মিম্মশর 

ভাবমূতিজম্মক উজ্জ্বল কম্মরম্মে। র্াতিসংঘ তমশম্মন আমাম্মির এই কায জকর অংশ্রগ্রহণ তবশ্বশাতন্ত প্রতিষ্ঠায় আমাম্মির অবিানম্মক 

সুসংহি কম্মরম্মে এবং একই সাম্মথ িা তবম্মশ্বর অথ জননতিক ও সামতরকভাম্মব শতক্তশালী শিশসমূম্মহর সাম্মথ আমাম্মির শিম্মশর 

পারস্পতরক কূটননতিক সম্পকজ উন্নয়ম্মন গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা রাখম্মে। 

 আর্ সাকজ, ওআইতস এবং র্াতিসংঘ শাতন্তরক্ষা কায জক্রমসহ অন্যান্য গুরুত্বপূণ জ আন্তর্জাতিক শফারাম্মম বাংলাম্মিম্মশর 

দৃপ্ত অংশগ্রহণ এম্মিশম্মক তবম্মশ্বর িরবাম্মর একটি ময জািা সম্পন্ন রাম্মষ্ট্র পতরণি কম্মরম্মে। 



 
 

 আর্ র্াতিসংঘ শাতন্তরক্ষী বাতহনী তিবম্মস তবশ্ব শাতন্তরক্ষা কায জক্রম্মম বাংলাম্মিম্মশর গুরুত্বপূণ জ ভূতমকার কথা আতম 

গব জভম্মর স্মরণ করতে। বাংলাম্মিশ সারা তবম্মশ্ব সব জাতধক শাতন্তরক্ষী শপ্ররণকারী শিম্মশর মম্মধ্য অন্যিম হওয়ার ময জািা লাভ 

কম্মরম্মে। আমরা তনরাপত্তা পতরষম্মির অধীম্মন তবম্মশবর শয শকান প্রাম্মন্ত, শয শকান শিম্মশ শাতন্ত প্রতিষ্ঠায় সিা প্রিি।  

 বিজমাম্মন তবশ্বশাতন্ত প্রতিষ্ঠায় ১২২টি শিম্মশর ১ লক্ষ ৭ হার্ার ৮০৫ র্ন শাতন্তরক্ষী তনম্ময়াতর্ি রম্ময়ম্মেন। িার মম্মধ্য 

বাংলাম্মিম্মশরই ৯ হার্ার ৫৯২ র্ন শাতন্তরক্ষী তবতভন্ন তমশম্মন সতক্রয়, যার মম্মধ্য রম্ময়ম্মে ২০৫ র্ন মতহলা শাতন্তরক্ষী। আমাম্মির 

শাতন্তরক্ষীম্মির সংখ্যা বিজমাম্মন তবম্মশ্ব তনম্ময়াতর্ি সব জম্মমাট সংখ্যার ৯ শিাংশ, যা সতিৈই গব জ করার মি। 

 বাংলাম্মিম্মশর র্ন্য আনম্মন্দর তবষয় হম্মলা, আমাম্মির সশস্ত্র বাতহনী এবং পুতলশ বাতহনী িাম্মির মতহলা শাতন্তরক্ষীম্মির 

অংশগ্রহণ ধীম্মর ধীম্মর বৃতদ্ধ কম্মর চম্মলম্মে। র্াতিসংঘ বিজমাম্মন মতহলা প্রতিতনতধম্মত্বর উপর তবম্মশষ গুরুত্ব আম্মরাপ করম্মে। 

বাংলাম্মিশও এ তবষম্ময় তপতেম্ময় শনই। র্াতিসংঘ সির িপ্তম্মর উচ্চ পয জাম্ময়র তনযুতক্তম্মি আমাম্মির মতহলা শাতন্তরক্ষীম্মির 

প্রতিতনতধত্ব বাড়াম্মনার শক্ষম্মত্র সংতিষ্ট পয জাম্ময় বতলষ্ঠ পিম্মক্ষপ তনম্মি হম্মব। 

তপ্রয় শাতন্তরক্ষীবৃন্দ, 

 সশস্ত্রবাতহনী এবং পুতলম্মশর তবতভন্ন িম্মরর সিস্যবৃন্দ, আপনারা অনুকরণীয় িক্ষিা প্রিশ জন কম্মর তবম্মশ্বর অন্যান্য 

সহম্মযাগী শাতন্তরক্ষীম্মির শ্রদ্ধা অর্জন করম্মি সমথ জ হম্ময়ম্মেন। একই সাম্মথ শাতন্ত তফতরম্ময় আনার কাম্মর্ ঐ সকল শিম্মশর র্নগম্মণর 

অকুণ্ঠ ভালবাসা অর্জন কম্মরম্মেন।  

 তমশন এলাকার র্ানমাম্মলর ক্ষয়ক্ষতি সম্মেও আপনাম্মির উন্নি িক্ষিা ও শপশািারীম্মত্বর মান সব জিা প্রশংসা বম্ময় 

এম্মনম্মে। র্াতিসংঘ এবং তবম্মশ্বর সকল শাতন্ততপ্রয় শিশ আপনাম্মির শাতন্তরক্ষা কায জক্রম্মমর িক্ষিা ও সাফম্মের প্রশংসা কম্মরম্মে।  

 এোড়াও, আপনারা শিম্মশর র্ন্য অতি প্রম্ময়ার্নীয় তবপুল পতরমাণ জ্বম্মিতশক মুদ্রা অর্জন করম্মেন, যা আমাম্মির 

র্ািীয় অথ জনীতিম্মি গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা রাখম্মে।  

 আপনারা র্াতিসংম্মঘর অধীম্মন শাতন্তরক্ষা কায জক্রম্মমর পাশাপাতশ শিম্মশর মম্মধ্যও তবতভন্ন দুম্ময জাম্মগর সমম্ময় ও র্াতি 

গঠম্মন অনস্বীকায জ ভূতমকা পালন করম্মেন। এ পয জাম্ময় আতম অিৈন্ত সোম্মনর সাম্মথ মহান স্বাধীনিা যুম্মদ্ধ আপনাম্মির অকুম্মিাভয় 

অবিানম্মক স্মরণ করতে। আপনাম্মির শগৌরম্মবাজ্জ্বল ভূতমকা আমাম্মির মহান স্বাধীনিাম্মক ত্বরাতিি কম্মরতেল। আতম তবশ্বাস কতর 

আপনারা শিশমাতৃকার শয শকান প্রম্ময়ার্ম্মন সহায়িা করম্মি সিা প্রিি রম্ময়ম্মেন। 

  আমাম্মির শাতন্তরক্ষীম্মির কম জস্পৃহা এবং কম জিক্ষিা অতুলনীয়। আমরা সব জিাই র্াতিসংম্মঘর ডাম্মক সাড়া তিম্ময় 

শাতন্তরক্ষার কার্ করম্মি প্রিি। আপনারা শর্ম্মন আনতন্দি হম্মবন শয, আমাম্মির শাতন্তরক্ষীরা ৪০টি শিম্মশ ৫৪টি ইউএন তমশন 

সফলিার সম্মঙ্গ সম্পন্ন কম্মরম্মে।  

 এই মুহুম্মিজ ১০টি তমশম্মন আমাম্মির শাতন্তরক্ষীরা তনম্ময়াতর্ি আম্মে। অতি সম্প্রতি র্াতিসংঘ সির িপ্তর এবং শাতন্তরক্ষা 

তমশনসমূম্মহ উচ্চ পয জাম্ময়র গুরুত্বপূণ জ তবতভন্ন পম্মি আমাম্মির শসনা অতফসারম্মিরম্মক তনযুতক্ত প্রিাম্মনর র্ন্য প্রিাব শপম্ময়তে। এগুম্মলা 

আমাম্মির সফল এবং বতলষ্ঠ কুটনীতিরই ফসল। এসমি পি আরও অতধক মাত্রায় প্রাতপ্তর লম্মক্ষৈ আমাম্মির প্রম্মচষ্টা অব্যাহি 

থাকম্মব। 

তপ্রয় সুধী, 

 আতম আর্ গভীর শ্রদ্ধাভম্মর শসই সকল শাতন্তরক্ষীম্মির স্মরণ করতে - যারা তবশ্বশাতন্তর র্ন্য অকািম্মর র্ীবন তবসর্জন 

তিম্ময় তবম্মশ্বর িরবাম্মর শিম্মশর পিাকাম্মক উজ্জ্বলির কম্মরম্মেন।  

 এ পয জন্ত শাতন্তরক্ষা কায জক্রম্মম আমাম্মির সব জম্মমাট ১২৪র্ন শাতন্তরক্ষী শহীি হম্ময়ম্মেন। যার মম্মধ্য গি জুন ২০১৪ হম্মি 

শম ২০১৫ পয জন্ত ৬ র্ন শাতন্তরক্ষী শহীি হম্ময়ম্মেন। আতম এ সকল বীরম্মসনাম্মির এবং িাম্মির পতরবারবগ জম্মক র্ানাই আমার 

সশ্রদ্ধ সালাম। এ বের ৬ র্ন শহীি শাতন্তরক্ষী পতরবার এবং ১০ র্ন আহি শাতন্তরক্ষীম্মক সোননা প্রিান করা হম্মলা।  

 আর্ আতম সকল শহীি শাতন্তরক্ষীর রুম্মহর মাগম্মফরাি কামনা করতে এবং িাম্মির শগৌরম্মবাজ্জ্বল ভূতমকার কথা 

শ্রদ্ধাভম্মর স্মরণ করতে। আতম একই সাম্মথ সকল মতহলা ও পুরুষ শাতন্তরক্ষী, যারা সফলভাম্মব শাতন্তরক্ষা কায জক্রম্মম অংশগ্রহণ 

করম্মেন এবং ভতবষ্যম্মিও করম্মবন িাম্মির সাফে ও মঙ্গল কামনা করতে। 

তপ্রয় শাতন্তরক্ষীবৃন্দ, 

 তবম্মশ্বর তবতভন্ন প্রাম্মন্ত আপনারা আপনাম্মির শপশািাতরত্ব, িক্ষিা ও তনষ্ঠা প্রিশ জন কম্মর যুদ্ধ তবধ্বি শিম্মশ শাতন্ত তফতরম্ময় 

আনার মাধ্যম্মম ঐ সকল শিম্মশর র্নগম্মণর আিা অর্জন কম্মরম্মেন। আপনাম্মির র্ীবম্মনর উপর ঝুঁতক থাকা সম্মেও আপনারা উন্নি 



 
 

িক্ষিার পতরচয় তিম্ময় শিম্মশর র্ন্য সব জিা প্রশংসা বম্ময় এম্মনম্মেন। র্াতিসংঘ এবং তবম্মশ্বর সকল শাতন্ততপ্রয় শিশ আপনাম্মির 

শাতন্তরক্ষা কায জক্রম্মমর সাফম্মের র্ন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা কম্মরম্মে।  

 বাংলাম্মিশ আর্ সারা তবম্মশ্ব প্রথম সাতরর শাতন্তরক্ষী শপ্ররণকারী শিশ তহম্মসম্মব শয শগৌরব ও ময জািা লাভ কম্মরম্মে, িা 

আপনাম্মির সাহস, বীরত্ব, অসামান্য শপশািাতরত্ব ও িক্ষিারই অতর্জি ফসল। শিম্মশর সকল নাগতরম্মকর পক্ষ শথম্মক আতম 

আপনাম্মিরম্মক  অতভনন্দন র্ানাতচ্ছ এবং সব জাঙ্গীন কোণ এবং উত্তম্মরাত্তর সাফে কামনা করতে। 

 পতরম্মশম্মষ আতম বাংলাম্মিশ শসনাবাতহনী, শনৌবাতহনী, তবমান বাতহনী এবং পুতলশ বাতহনীর সকল শাতন্তরক্ষীম্মির 

তবশ্বব্যাপী শাতন্তরক্ষা কায জক্রম্মম িাম্মির বিজমান শপশািাতরত্ব, সিিা, তনষ্ঠা ও আন্ততরকিা বর্ায় রাখার র্ন্য উিাত্ত আহ্বান 

র্ানাতচ্ছ। 

 প্রম্ময়ার্নীয় সকল সরঞ্জামসহ বাংলাম্মিম্মশর সকল শাতন্তরক্ষী যাম্মি আম্মরা আত্মতবশ্বাম্মসর সাম্মথ র্াতিসংম্মঘর আহ্বাম্মন 

সাড়া তিম্মি পাম্মর, শস র্ন্য সরকাম্মরর সকল প্রয়াস অব্যাহি থাকম্মব। তবশ্ববাসীর পাশাপাতশ বাংলাম্মিম্মশর র্নগণ তবশ্ব শাতন্ত 

প্রতিষ্ঠায় আপনাম্মির এই ভূতমকা তচরকাল স্মরণ রাখম্মব।  

 আপনারা বাংলাম্মিশম্মক তবম্মশ্ব একটি শাতক্তশালী শাতন্ত প্রতিষ্ঠাকারী শিশ তহম্মসম্মব প্রতিষ্ঠা করম্মবন, তবম্মশ্ব বাংলাম্মিম্মশর 

পিাকাম্মক সমুন্নি রাখম্মবন, এটাই আমাম্মির প্রিৈাশা। আপনাম্মির সকম্মলর মঙ্গল, উত্তম্মরাত্তর সমৃতদ্ধ ও সুস্বািৈ কামনা কম্মর 

আমার বক্তব্য শশষ করতে।  

শখািা হাম্মফর্ 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাম্মিশ তচরর্ীবী শহাক। 

... 


