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জাতিসংঘে বাংলাঘেঘের সেস্যপে লাঘের ৪০ বছর পূতিি উপলঘে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের য ৌথ
উঘযাঘে আঘয়াতজি তবঘেষ স্মারক অনুষ্ঠাঘন উপতিি সকলঘক আতম আন্ততরক শুঘেচ্ছা জানাতচ্ছ।
এই শুেেঘণ আতম েেীর শ্রদ্ধার সাঘথ স্মরণ করতছ সব িকাঘলর সব িঘশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু যেখ
মুতজবুর রহমানঘক। স্মরণ করতছ জািীয় চার যনিা, মুতিযুঘদ্ধর ৩০ লাখ েহীে ও দু’লাখ তন িাতিি মা-যবানঘক াঁঘের
সঘব িাচ্চ আত্মিযাঘের তবতনমঘয় আমরা অজিন কঘরতছ মহান স্বাধীনিা।
সুতধমন্ডলী,
ি সব িেতি
স্বাধীনিার পর জাতির তপিা যুদ্ধতবধ্বস্ত বাংলাঘেঘের ধ্বংসস্তুঘপর উপর োঁতিঘয় যেঘের পুনেঠঘন
তনঘয়াে কঘরন। ব্যাপক উন্নয়ন পতরকল্পনা গ্রহণ কঘরন। তিতন উপলতি কঘরতছঘলন, সয স্বাধীন বাংলাঘেেঘক আন্তজিাতিক
অঙ্গঘন তুঘল ধরা ছািা িাঁর এ উন্নয়ন পতরকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর এ জন্য জাতিসংঘের সেস্যপে অজিন তছল
অপতরহা ি।
যেঘের বাইঘর িখনও আমাঘের দুিাবাসগুঘলা োলোঘব চালু হয়তন। যস অবিায় জাতিসংঘে বাংলাঘেঘের
আনুষ্ঠাতনক স্বীকৃতিলাঘের জন্য জাতির তপিা বন্ধুপ্রিীম রাষ্ট্র ও িৎকালীন তবিঘনিাঘের সমথ িন আোঘয়র পেঘেপ যনন।
বঙ্গবন্ধুর তবচেণ রাজননতিক প্রজ্ঞা, মানুষঘক সহঘজ আপন কঘর যনওয়ার মি মানবীয় গুণ এবং কূটননতিক
দূরেতেিিায় স্বাধীনিা লাঘের মাত্র আিাই বছর পর ১৯৭৪ সাঘলর ১৭ যসঘেম্বর বাংলাঘেে জাতিসংঘের ১৩৬িম সেস্য
রাষ্ট্র তহসাঘব স্বীকৃতি লাে কঘর। া স্বাধীন বাংলাঘেঘের ইতিহাঘস এক অতবস্মরণীয় অধ্যায়।

১৯৭৪ সাঘলর ২৪ যসঘেম্বর জাতিসংে সাধারণ পতরষঘের ২৯িম সঘেলঘন জাতির তপিা িাঁর প্রথম োষণ
প্রোন কঘরন।
বঙ্গবন্ধু িাঁর এই দূরেেী োষঘণ বাংলাঘেঘের জনেঘণর পঘে জাতিসংে সনে সমুন্নি রাখার প্রিযয় ব্যি
কঘরন। তিতন োতন্ত, েণিন্ত্র, ধমিতনরঘপেিা, মানবাতধকার, ন্যায় তবচার, তনরস্ত্রীকরণ, জািীয় ও আন্তজিাতিক উন্নয়নসহ
মানুঘষর অব্যাহি অগ্র াত্রায় িাঁর অকুণ্ঠ সমথ িন ব্যি কঘরন।
তিতন বঘলন “সবার সাঘথ বন্ধুত্ব কারও সাঘথ ববতরিা নয়” হঘব স্বাধীন বাংলাঘেঘের পররাষ্ট্রনীতি। জাতির তপিা
প্রেতেিি পররাষ্ট্র নীতির মূল আেেিঘক ধারণ কঘরই েি ৪০ বছর ধঘর বাংলাঘেে পথ হাঁটঘছ। িাঁর আেেি আমাঘের োতন্ত
ও বন্ধুঘত্বর পঘথ পতরচাতলি করঘছ।
জাতির তপিার পররাষ্ট্র নীতির আেেিই আমাঘের “োতন্তর সংস্কৃতি ও সতহংসিা তবঘরাধী” নীতিঘি সবসময়
অতবচল যরঘখঘছ। ১৯৯৭ সাঘল গৃহীি জাতিসংঘের এ সংক্রান্ত প্রস্তাঘবর প্রতি আমরা দৃঢ় সমথ িন যেই।
এ আেঘেির পথ ধঘরই আমাঘের নারী-পুরুষ তবঘির সংোি-সঙ্কুল এলাকায় োতন্ত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ কঘর
াঘচ্ছ। োষা ববতচত্রয রো ও মাাষোষার ম িাোঘক সমুন্নি রাখঘি তবিবাসী আজ য আন্তজিাতিক মাাষোষা তেবস পালন
করঘছ - যস অজিন এঘসঘছ জাতির তপিা প্রেতেিি পথ ধঘরই।
সুতধবৃন্দ,
জাতিসংঘে ৪০ বছঘরর পথ-পতরক্রমায় আমাঘের অঘনক অজিন রঘয়ঘছ। এর যকানটিই অনায়াঘস হয়তন। খনই
আমরা সরকার পতরচালনার োতয়ঘত্ব এঘসতছ, জাতিসংঘের সাঘথ আমাঘের য াোঘ াে ও সম্পকিঘক সুদৃঢ় কঘরতছ। া
পারস্পতরক ব্যবধান কতমঘয় এঘনঘছ।
আমাঘের অতজিি সাফল্যঘক তবিজনীন কঘরঘছ। অঘনক যেে আমাঘের উন্নয়ঘনর মঘেল গ্রহণ করঘি উদ্বুদ্ধ
হঘয়ঘছ।
আজঘকর এই তবঘেষ তেঘন আমরা আরও সামঘনর তেঘক িাকাঘি চাই। মাত্র ১০ বছর পঘরই আমরা
জাতিসংঘের সাঘথ আমাঘের সম্পঘকির ৫০ বছর পূতিি উে াপন করব। এ সমঘয়র মঘধ্য জাতিসংঘের সাঘথ আমাঘের
সম্পকিঘক আরও েেীর ও অনন্য উচ্চিায় তনঘয় য ঘি চাই।
আন্তজিাতিক োতন্ত এবং তনরাপত্তার প্রতি আমাঘের প্রতিশ্রুতিঘি আমরা অটল রঘয়তছ। আতম আো কতর যুদ্ধ,
সংোি ও সন্ত্রাস যরাঘধ জাতিসংঘের সামিথ্য বৃতদ্ধ করঘি আমরা সকল সেস্য রাষ্ট্র সঘঙ্গ একঘ াঘে কাজ কঘর াব।
যুদ্ধ, সংোি মানবীয় তবপ িয় যেঘক আঘন। আমরা মানবীয় মূল্যঘবাধঘক সমুন্নি রাখঘি একঘ াঘে কাজ করঘি
চাই। আমরা মানুঘষর মননেীলিায় োতন্তর সংস্কৃতি বিতরঘি কাজ কঘর াব াঘি মানুঘষর মন যথঘক যুঘদ্ধর ববতর
োবনাগুঘলা মুঘছ ায়। উন্নয়ঘনর জন্য ‘জনেঘণর েমিায়ন’- এ সিয প্রতিষ্ঠায় আমরা কাজ কঘর াব াঘি যকউ উন্নয়ন
বতিি না হয়।
জাতিসংঘের তনরস্ত্রীকরণ এঘজন্ডায় আমাঘের অবিান সবসময়ই সামঘনর সাতরঘি। পারমাণতবক েতির ব্যবহার,
সমুদ্র, আকাে এবং সাইবার তনরাপত্তার যেঘত্র আমরা আরও তনতবিোঘব কাজ করঘি চাই। সন্ত্রাসবাে ও যমৌলবাে
তবঘরাধী ববতিক সংগ্রাঘম আমরা স্বপ্রঘণাতেি হঘয় কাজ করঘি চাই। রাজননতিক অঙ্গীকার অনু ায়ী আমরা যেঘে
মানবাতধকার ও সুোসন প্রতিষ্ঠাঘক সঘব িাচ্চ অগ্রাতধকার তেঘয়তছ।
সমাঘজ মানবাতধকার লঙ্ঘঘনর েটনা প্রতিঘরাধ করঘি আমরা আন্তজিাতিক মানবাতধকার প িঘবেণ পদ্ধতিঘক
সব িাত্বক সহয়িা তেঘি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

েণহিযা প্রতিঘরাঘধ সারাতবঘি য প্রতিবাঘের ঝি উঘঠঘছ, আমরা িার সাঘথ একাত্মিা যপাষণ করতছ।
মানবিাতবঘরাধী অপরাঘধর তবচার না হওয়ার সংস্কৃতি াঘি বন্ধ হয়, যসজন্য অপরাঘধর তবচার তনতিি করার আঘন্দলঘন
আমরা নীতিেিোঘব অগ্রোমী।
মায়ানমাঘরর েরণাথী সমস্যা সমাধাঘন আমরা কূটননতিক প িাঘয় কাজ কঘর াতচ্ছ এবং েতবষ্যঘিও কঘর াব।
সুতধমন্ডলী,
এমতেতজ অজিঘন অোবনীয় সাফঘল্যর ধারাবাতহকিায় আমরা ২০১৫ পরবিী উন্নয়ন যুঘে প্রঘবে করঘি াতচ্ছ।
আমাঘের জািীয় উন্নয়ন পতরকল্পনাঘক জাতিসংঘের মূল উন্নয়ন এঘজন্ডার সাঘথ আমরা সঙ্গতিপূণ ি কঘরতছ।
২০১৫ পরবিী উন্নয়ন কাঠাঘমার আওিায় আমরা এমন তকছু লেয তির করঘি একমি া তবযমান বাস্তবিায়
আমরা অজিন করঘি পারব। জািীয় গুরুত্বপূণ ি অগ্রাতধকারসমূহ বাস্তবায়ঘনর পাোপাতে আমরা জলবায়ু পতরবিিন,
আন্তজিাতিক অতেবাসন, দ্রুি নেরায়ন, অসংক্রামক যরাে এবং সমুদ্রসম্পঘের যটকসই ব্যবহার ইিযাতে তবষয়গুঘলাঘক
তবঘেষ গুরুত্ব তেঘি চাই।
আমরা যেখঘি চাই পৃতথবীর প্রতিটি মানুষ খায, বস্ত্র, বাসিান, স্বািয, তেো এবং একটি মাতজিি কাঘজর
তনিয়িা পাঘচ্ছ।
আমরা চাই, উন্নয়ঘনর জন্য অথ িবহ অংেীোতরত্ব প্রতিতষ্ঠি হঘব। তবি বাতণঘজযর সুফল উন্নয়নেীল যেেগুঘলাও
যোে করঘব।
নারীর েমিায়নঘক আরও সুদৃঢ় করঘি আমরা কাজ কঘর াতচ্ছ। নারীর প্রতি সতহংসিা, বাল্যতববাহ এবং তেশু
তন িািন ইিযাতে চযাঘলঞ্জ যমাকাতবলায় আমরা কা িকর কমিসূতচ গ্রহণ কঘরতছ।
সকল তেশুর অতধকার তনতিি করঘি আরও নতুন নতুন কমিসূতচ বাস্তবায়ন করা হঘব। প্রতিটি যেঘত্র নারীপুরুঘষর সমানাতধকার প্রতিষ্ঠা করঘি আমরা বদ্ধপতরকর।
যুবেতিঘক উন্নয়ঘনর চাতলকােতি তহসাঘব প্রতিতষ্ঠি করঘি আমাঘের সরকার সবসময়ই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
তেতজটাল বাংলাঘেে তবতনমিাঘণর লেয অজিঘন আমরা জাতিসংেঘক আমাঘের পাঘে যেখঘি চাই।
জ্ঞান-তেতত্তক সমাজ এবং সৃজনেীল অথ িনীতি েঘি তুলঘি আমরা সহায়ক আইন ও তনয়ন্ত্রঘণর পতরঘবে সৃতি
করঘি কাজ করতছ। আতম চাই আমাঘের তেশু ও যুব/যুব মতহলারা সতিযকাঘরর তবিনােতরক তহসাঘব েঘি উঠুক। েঘব ির
সাঘথ তনজস্ব সংস্কৃতিঘক ধারণ করুক।
সুতধবৃন্দ,
বাংলাঘেে জাতিসংঘে প্রঘবে করার আঘেও তবঘির অনন্য এই প্রতিষ্ঠান সুঘখ-দুুঃঘখ আমাঘের পাঘে তছল। ১৯৭১
সাঘলর মুতিযুঘদ্ধ জাতিসংে বাংলাঘেঘের জনেঘণর পাঘে োঁতিঘয়তছল। এখনও জাতিসংে আমাঘের পাঘে আঘছ।
বাংলাঘেঘের মানুষ য াগ্যিা বঘলই উন্নয়ন ও তনরাপত্তার েরকষাকতষঘি এতেঘয় আঘছ।
বাংলাঘেে ও জাতিসংঘের অংতেোতরঘত্বর তেতত্তঘিই পারস্পতরক স্বাথ ি সংতিি তবষয়গুঘলার অগ্রেতি সাতধি
হঘয়ঘছ। জাতিসংঘের মহাসতচব বান তক মুন আমাঘের প্রেংসা কঘর বঘলন, “বাংলাঘেেঘক আমরা উন্নয়নেীল যেঘের
যরাল মঘেল তহসাঘব প্রতিষ্ঠা করঘি বদ্ধপতরকর”।
তবঘির এক তবরাট অংঘে আজ সংোি চলঘছ। এ সংোি যকানোঘবই মানুঘষর কল্যাণ আনঘি পাঘর না। যুঘদ্ধর
েয়াবহিা সম্পঘকি আমাঘের চাইঘি আর কারও যবতে তিি অতেজ্ঞিা যনই। ১৯৭১ সাঘল আমাঘের উপর চাতপঘয় যেওয়া
অসম যুঘদ্ধ আমরা ৩০ লাখ মানুষঘক হাতরঘয়তছ। সম্ভ্রম নি হঘয়ঘছ দু’লাখ মা-যবাঘনর।
সম্প্রতি োজায় ইসরাইলী হামলায় েি েি তনরীহ মানুষ তনহি হঘয়ঘছ। আতম এই হিযার িীব্র তনন্দা জানাতচ্ছ।
আতম তফতলতস্ততন জনেঘণর সাঘথ পূণ ি একাত্মিা যোষণা করতছ।

আজঘক এই মহান তেঘন আতম তবি যনাষঘত্বর প্রতি আহ্বান জানাব আসুন যুদ্ধ-সংোি বঘন্ধ আমরা আরও
কা িকর পেঘেপ যনই। জাতিসংেঘক আরও কা িকর ভূতমকা পালঘনর সুঘ াে কঘর যেই। আমরা যুদ্ধ-সংোি চাই না।
োতন্ত চাই।
জাতির তপিা জাতিসংঘে িাঁর োষঘণ য মনটি বঘলতছঘলন: যকাট-মানতবক তবপ িয় এবং সংোি-সঙ্কুল এই
তবঘি জাতিসংেই মানুঘষর েতবষ্যঘির জন্য একমাত্র েরসা। চলার পঘথ নানা বাধাতবপতত্ত উঘপো কঘর জাতিসংে
রাজননতিক, অথ িননতিক এবং সামাতজক যেঘত্র মানবজাতির উন্নয়ঘন তবরাট অবোন যরঘখ চঘলঘছ। বাংলাঘেঘের তুলনায়
তবঘি খুব কম যেেই আঘছ ারা এই তবি সংিার সুতনতে িি অজিন এবং সম্ভাবনা উপলতি কঘরঘছ। আনঘকাট।
সবাইঘক ধন্যবাে।
যখাো হাঘফজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাঘেে তচরজীবী যহাক।
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