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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 
জনাে সভাপতি, 
 

 আসসালামু আলাইকুম এেং শুভ সন্ধ্যা।   
 

 জাততসাংদঘর ৭৩ বছদরর ইততহাদস চতুর্ক নারী তহদসদব সাধারণ 
পতরষদের সভাপতত তনবকাতচত হওয়ায় আতম আপনাদক অতভনন্দন 
জানাই। জাততসাংদঘর প্রতত আপনার অঙ্গীকার সুরক্ষায় আপনার সেদকান 
প্রদচষ্টায় আমার প্রতততনতধেদলর পক্ষ সর্দক র্াকদব অকুন্ঠ সহদোতগতা।   

 একইসদঙ্গ তবশ্বশাতি, তনরাপত্তা ও সেকসই উন্নয়ন প্রততষ্ঠার লদক্ষে 
সাহসী ও েঢ়ৃ সনতৃত্ব প্রোদনর জনে আতম জাততসাংদঘর মহাসতচব জনাব 
অোন্টতনও গুদেদরস-সক অতভবােন জানাই।  

জনাে সভাপতি, 

 সাধারণ পতরষদের অতধদবশদনর জনে আপনার তনধকাতরত প্রততপােে 
আমাদক অতীদতর তকছু বেতিগত স্মৃততর পাতায় তনদয় সগদছ। চুয়াতল্লশ 
বছর আদগ এই মদে োাঁতিদয় আমার বাবা, জাততর তপতা বঙ্গবনু্ধ সশখ 
মুতজবুর রহমান বদলতছদলন: আতম উদৃ্ধত করতছ “মানবজাততর অতিত্ব 
রক্ষার জনে শাতি একাি েরকার। এই শাতির মদধে সারা তবদশ্বর সকল 
নর-নারীর গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষা মূতক  হদয় রদয়দছ। এই েুুঃখেেুকশা-
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সাংঘাতপূণক তবদশ্ব জাততসাংঘ মানুদষর ভতবষেৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার  
সকন্দ্রস্থল”। উদৃ্ধতত সশষ।  

জনাে সভাপতি, 
 আমার বাবা বঙ্গবনু্ধ সশখ মুতজবুর রহমান বাাংলাদেদশর জনগদণর 
আর্ক-সামাতজক উন্নয়দনর জনে আজীবন সাংগ্রাম কদরদছন। সেখাদন ৯০ 
ভাগ মানুষই োতরদ্র্েসীমার নীদচ বাস করত। েীঘক ২৪ বছদরর সাংগ্রাম 
ও মুতিেুদদ্ধ তবজয়ী হদয় তাাঁর সনতৃদত্ব বাাংলাদেশ স্বাধীনতা অজক ন কদর 
১৯৭১ সাদল। এই েীঘক সাংগ্রাদম প্রায় ১৪ বছরই তততন কারাগাদর বতন্দ 
জীবন কাটিদয়দছন। তাাঁদক হতোর ষিেন্ত্র হদয়তছল বার বার।  

  

স্বাধীনতা অজক দনর পর একো েুদ্ধ তবধ্বি, অর্কননততকভাদব 
ধ্বাংসপ্রাপ্ত সেশদক গদি সতালার কাদজ তততন আত্মতনদয়াগ কদরন। সেদশর 
মানুদষর জীবদন স্বতি তিদর আদস। স্বদপান্নত সেশ তহদসদব বাাংলাদেদশর 
অগ্রোত্রা শুরু হয়। েভুক াগে বাাংলাদেদশর জনগদণর। মাত্র সাদি ততন 
বছর তততন রাষ্ট্র পতরচালনার সুদোগ সপদয়তছদলন। ১৯৭৫ সাদলর ১৫ই 
আগস্ট ঘাতদকরা তাাঁদক তনমকমভাদব হতো কদর। একইসদঙ্গ তারা আমার 
মা সবগম িতজলাতুন সনছা, আমার ততন ভাই, োদের মদধে সছাে 
ভাইটির বয়স তছল মাত্র ১০ বছর, নবপতরণীতা েইু ভ্রাতৃবধুসহ 
পতরবাদরর ১৮ জন সেসেদক হতো কদর। আতম ও আমার সছােদবান 
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সশখ সরহানা তবদেদশ তছলাম বদল সবাঁদচ োই। তকন্তু আমরা সেদশ 
তিরদত পাতরতন। সস সময়কার ক্ষমতা েখলকারী সামতরক একনায়ক 
ইনদেমতনটি অতেক নোন্স জাতর কদর খুনীদের তবচাদরর পর্ রুদ্ধ কদর 
তেদয়তছল। আমরা এই নৃশাংস হতোর তবচার চাওয়ার অতধকার পেকি 
হাতরদয়তছলাম। 

জনাে সভাপতি,  
 তবশ্ববোপী তবপুলসাংখেক তনপীতিত ও সরাতহঙ্গাদের মত তনজ গৃহ 
সর্দক তবতাতিত মানুদষর েুুঃখ-েেুকশা আমার হৃেয়দক বেতর্ত কদর। এ 
জাতীয় ঘেনাদক অগ্রাহে কদর শাতিপূণক, নোেে ও সেকসই সমাজ প্রততষ্ঠা 
করা সম্ভব নয়।  ১৯৭১ সাদল  স্বাধীনতা েুদদ্ধর সময় আমাদের 
সেদশর মানুদষর উপর পাতকিানী সসনাবাতহনী সে গণহতো চাতলদয়তছল 
তময়ানমাদরর ঘেনা সস কর্াই বার বার মদন কতরদয় সেয়। ১৯৭১ 
সাদল ৯ মাদসর েুদদ্ধ পাতকিানীরা ৩০ লাখ তনরীহ বাঙাতলদক হতো 
কদরতছল। ২ লাখ নারী পাশতবক তনেকাতদনর তশকার হন। এক সকাটি 
মানুষ বাতিঘর সছদি ভারদত আশ্রয় তনদয়তছদলন। আমার বাবাদক 
সগ্রিতার কদর পাতকিাদন তনদয় োয়।  আমার মা, সছাে েইু ভাই, 
সবানসহ আতমও বতন্দ হই। সস সময় আতম সিান-সম্ভবা তছলাম। আমার 
প্রর্ম সিাদনর জন্ম হয় বতন্দ অবস্থায়। সনাাংরা ও সোাঁতসোাঁদত পতরদবদশ 
আমাদের র্াকদত হত।  
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 বাাংলাদেদশ আশ্রয় সনওয়া সরাতহঙ্গাদের উপর গণহতো ও 
মানবতাতবদরাধী অপরাধ সাংঘেদনর সে তববরণ জাততসাংদঘর প্রততদবেদন 
উদে এদসদছ তাদত আমরা হতভম্ব। আমরা আশা কতর, আিজক াততক 
সম্প্রোয় তবদশষ কদর জাততসাংঘ সরাতহঙ্গাদের উপর ঘদে োওয়া 
অতোচার ও অতবচাদরর তবষয়টি গুরুত্ব সহকাদর সেখদব।  

জনাে সভাপতি,   

 একজন মানুষ তহদসদব সরাতহঙ্গাদের েুুঃখ-েেুকশাদক আমরা সেমন 
অগ্রাহে করদত পাতর না, সতমতন পাতর না তনশু্চপ র্াকদত। আমার 
তপতামাতাসহ পতরবাদরর সেসেদের হতোর পর আমাদকও েীঘক ছয় 
বছর সেদশ তিরদত সেওয়া হয়তন। আমরা েইু সবান শরণার্ী তহদসদব 
তবদেদশ অবস্থান করদত বাধে হদয়তছলাম। তাই আপনজন হারাদনা এবাং 
শরণার্ী তহদসদব পরদেদশ র্াকার কষ্ট আতম মদমক মদমক উপলতি করদত 
পাতর। 
 তময়ানমার সর্দক সজারপূবকক বািচূেত ও অসহায় সরাতহঙ্গা 
জনদগাষ্ঠীর েেুকশার স্থায়ী ও শাতিপূণক সমাধাদন গত বছর সাধারণ 
পতরষদের অতধদবশদন আতম পাাঁচ-েিা প্রিাব সপশ কদরতছলাম। আমরা 
আশাহত হদয়তছ, সকননা আমাদের ঐকাতিক প্রদচষ্টা সদেও আজ পেকি 
তময়ানমাদর সরাতহঙ্গাদের স্থায়ী ও সেকসই প্রতোবাসন শুরু করা সম্ভব 
হয়তন।  
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 তময়ানমার আমাদের প্রততদবশী সেশ। প্রর্ম সর্দকই আমরা তাদের 
সাদর্ আদলাচনার মাধেদম সরাতহঙ্গা সমসোর একো শাতিপূণক সমাধাদনর 
সচষ্টা কদর োতি। ইদতামদধে সরাতহঙ্গাদের তিতরদয় সনওয়ার তবষদয় 
বাাংলাদেশ ও তময়ানমার-এর মদধে একাতধক চুতি স্বাক্ষতরত হদয়দছ। 
তদব, তময়ানমার সমৌতখকভাদব সব সময়ই সরাতহঙ্গাদের তিতরদয় সনদব 
বদল অঙ্গীকার করদলও বািদব তারা সকান কােককর ভূতমকা তনদি না।  
 বাাংলাদেদশ অবস্থানরত এগার লক্ষাতধক সরাতহঙ্গা জনদগাতষ্ঠ 
মানদবতর জীবনোপন করদছ। আমরা সাধেমত তাদের জনে খােে, 
বস্ত্র, তচতকৎসা, তনরাপত্তা, তশশুদের েদের বেবস্থা কদরতছ। এ সক্ষদত্র 
জাততসাংঘ, কমনওদয়লর্, ওআইতস-সহ তবদশ্বর তবতভন্ন সেশ ও সাংস্থা 
সহানুভুতত সেতখদয়দছন এবাং সাহােে ও সহদোতগতা কদর োদিন। এজনে 
আতম তাাঁদের সকদলর প্রতত জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধনেবাে।  

 সরাতহঙ্গারা েততেন তাাঁদের তনজ সেদশ সিরত সেদত না পারদবন, 
তততেন সামতয়কভাদব তাাঁরা োদত মানসম্মত ও স্বাস্থেসম্মত পতরদবদশ 
বসবাস করদত পাদরন, সস জনে তশক্ষা, স্বাস্থেসহ সকল ধরদনর সুদোগ-
সুতবধার বেবস্থা সরদখ আমরা নতুন আবাসন তনমকাদণর কাজ শুরু 
কদরতছ। আিজক াততক সাংস্থাগুদলাদক এ কাদজ সহদোতগতার হাত বাতিদয় 
সেওয়ার জনে আহ্বান জানাতি। একইসদঙ্গ সরাতহঙ্গারা োদত সসখাদন 
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সেদত পাদরন তার জনেও আতম আিজক াততক সাংস্থাগুদলার সহদোতগতা 
চাতি।  
 সেদহতু সরাতহঙ্গা সমসোর উদ্ভব হদয়দছ তময়ানমাদর তাই এর 
সমাধানও হদত হদব তময়ানমাদর। আমরা দ্রুত সরাতহঙ্গা সমসোর 
শাতিপূণক সমাধান চাই। জাততসাংদঘর সদঙ্গ তময়ানমাদরর সে চুতি হদয়দছ 
আমরা তারও আশু বািবায়ন ও কােককাতরতা সেখদত চাই। 

জনাে সভাপতি, 
 গত তত্রশ বছদর বাাংলাদেশ জাততসাংঘ শাতিরক্ষা কােকক্রদমর অধীদন 
৫৪টি তমশদন এক লক্ষ আোন্ন হাজার ছয়’শ েশ জন শাতিরক্ষী 
সপ্ররদণর মাধেদম তবশ্বশাতি রক্ষায় তবদশষ অবোন সরদখদছ। সপশাগত 
োতয়ত্ব পালন করদত তগদয় বাাংলাদেদশর ১৪৫ জন শাতিরক্ষী জীবনোন 
কদরদছন। বতক মাদন ১০টি তমশদন 144 জন নারী শাতিরক্ষীসহ 
বাাংলাদেদশর সমাে সাত হাজাদরর অতধক শাতিরক্ষী তনেুি রদয়দছন। 
আমাদের শাতিরক্ষীগণ তাাঁদের সপশাোতরত্ব, সাহস ও সািদলের জনে 
প্রশাংতসত হদয়দছন। এছািা, Peacekeeping Capability Readiness 

System-এ ২৩টি কন্টিনজেি প্রেরজের জনে আমরা অঙ্গীকার 
কদরতছ।    

 তনরাপে, তনয়তমত ও তনয়মতাতন্ত্রক অতভবাসন তবষয়ক Global 

Compact-এর মূল প্রবিা তহদসদব আমরা আরও েরূেতৃষ্টসম্পন্ন এবাং 
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মানবাতধকার সকতন্দ্রক একটি কম্পোক্ট প্রতোশা কদরতছলাম। বতক মান 
তবশ্ব পতরতস্থততর সপ্রক্ষাপদে অতভবাসন তবষয়ক এই কম্পোক্টদক আমরা 
স্বাগত জানাই এবাং অতভবাসীদের অতধকার রক্ষায় এটি একটি 
ক্রমুঃপতরবধকনশীল েতলল তহদসদব কাজ করদব বদল আতম তবশ্বাস কতর।  

 বাাংলাদেশ সন্ত্রাসবােসহ সকল সাংঘবদ্ধ অপরাদধর তবরুদদ্ধ। 
বাাংলাদেদশর ভূখদে প্রততদবশী  সেশগুদলার স্বার্কতবদরাধী সকান কােকক্রম 
বা সন্ত্রাসী কমককাদে আমরা পতরচাতলত হদত তেব না। সন্ত্রাসবাে 
সমাকাদবলায় আমাদের ‘zero tolerance’ নীতত অবোহত র্াকদব।  

 সতহাংস উগ্রবাে, মানবপাচার ও মােক প্রততদরাদধ আমাদের 
সমাদজর সকল      সশ্রতণ-সপশার মানুষদক সম্পৃি করার নীতত 
তবদশষ সুিল বদয় এদনদছ। এ তবষদয়  েুিরাদষ্ট্রর উদেোদগ গৃহীত 
Global Call to Action on the Drug Problem-এর সদঙ্গ বাাংলাদেশ 
একাত্মতা সঘাষণা কদরদছ। 

 

জনাে সভাপতি, 
 ২০০৯ সাল সর্দক আমরা অিভুক তিমূলক ও জনকলোণমুখী উন্নয়ন 
নীততমালা বািবায়ন কদর চদলতছ। জাততর তপতা বঙ্গবনু্ধ সশখ মুতজবুর 
রহমাদনর স্বদের সসানার বাাংলাদেশ প্রততষ্ঠার পদর্ আমরা জনগদণর 
সকল প্রতোশা পূরদণ সদচষ্ট রদয়তছ।  
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 বাাংলাদেশ আজ উন্নয়দনর ববতশ্বক মদেল তহদসদব তবদবতচত হদয় 
র্াদক। আমরা স্বদপান্নত সেশ হদত উন্নয়নশীল সেদশ উত্তরদণর োত্রা 
শুরু কদরতছ। আমাদের স্বদপান্নত সেশ হদত উত্তরদণর এই োত্রাপর্ 
আমাদের সেকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রার পতরকপনার সাদর্ অঙ্গাঅতঙ্গভাদব 
জতিত, ো আমাদের সপ্তম পেবাতষককী পতরকপনায় অিভুক ি হদয়দছ। 
আমরা সেকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রার বািবায়দন পুদরাপুতর অঙ্গীকারাবদ্ধ।  

 তবশ্ববোাংক ২০১৫ সাদল আমাদের তনম্ন মধেম আদয়র সেশ তহদসদব 
স্বীকৃতত তেদয়দছ। সমাে সেশজ উৎপােদনর তবদবচনায় বাাংলাদেশ আজ 
তবদশ্বর ৪৩তম বৃহৎ অর্কনীততর সেশ। আমাদের মার্াতপছু আয় ২০০৬ 
সাদলর ৫৪৩ মাতকক ন েলার সর্দক বৃতদ্ধ সপদয় ২০১৮ সাদল ১ হাজার 
৭৫১ মাতকক ন েলাদর উন্নীত হদয়দছ। তজতেতপ প্রবৃতদ্ধর হার গত 
অর্কবছদর তছল শতকরা ৭.৮৬ ভাগ। মূলেস্ফীতত বতক মাদন ৫.৪ শতাাংদশ 
হ্রাস সপদয়দছ। োতরদদ্র্ের হার ২০০৬ সাদলর শতকরা ৪১.৫ ভাগ সর্দক 
শতকরা ২১.8 ভাদগ হ্রাস সপদয়দছ। একই সমদয় হত েতরদদ্র্র হার ২৪ 
শতাাংশ সর্দক ১১.3 শতাাংদশ সনদম এদসদছ। 

 ববদেতশক মুদ্র্ার তরজাভক  ২০০৮-০৯ অর্কবছদর তছল ৭.৫ তবতলয়ন 
মাতকক ন েলার। ২০১৮ সাদল তা সবদি োাঁতিদয়দছ ৩৩ তবতলয়ন মাতকক ন 
েলার। সরকারী তবতনদয়াগ ২০০৯ সাদল তছল শতকরা ৪.৩ ভাগ। 
২০১৮ সাদল তা ৮.২ শতাাংদশ উন্নীত হদয়দছ। তবেেুৎ উৎপােন 
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সক্ষমতা ২০০৯ সাদলর ৩ হাজার ২০০ সমগাওয়াে হদত ২০১৮ সাদল 
২০ হাজার সমগাওয়াদে বৃতদ্ধ সপদয়দছ। সেকসই তবেেুৎ সরবরাহ তনতশ্চত 
করদত আমরা কয়লাতভতত্তক সুপারতক্রটিকোল তবেেুৎদকন্দ্র তনমকাণ করতছ। 
সোলন লাইনতবহীন প্রতেি অেদল পাাঁচ েশতমক পাাঁচ (৫.৫) তমতলয়ন 
সসালার পোদনল স্থাপদনর মাধেদম তবেেুৎ সরবরাহ করা হদি। সেদশর 
৯০ শতাাংশ জনগণ তবেেুৎ সুতবধার আওতায় এদসদছ। রুপপুর 
পারমাণতবক তবেেুৎ প্রকদপর কাজ শুরুর মাধেদম আমরা পারমাণতবক 
শতির তনরাপে বেবহার েুদগ প্রদবশ কদরতছ।  
 বতক মান অর্কননততক প্রবৃতদ্ধর সপ্রক্ষাপদে বাাংলাদেদশ তবতনদয়াদগর 
বোপক এবাং অপতরসীম সুদোগ সৃতষ্ট হদয়দছ। তবদেতশ তবতনদয়াগকারীদের 
জনে কর সরয়াত, বৈতকর পতরহার, শুল্কছািসহ তবতভন্ন আতর্কক 
প্রদণােনা সেওয়া হদি। আমরা ১০০টি নতুন অর্কননততক অেল সৃতষ্ট 
করতছ ো প্রায় েশ তমতলয়ন কমকসাংস্থাদনর সুদোগ সৃতষ্ট করদব। 

জনাে সভাপতি, 

 জাততসাংঘ মহাসতচব ও তবশ্ববোাংদকর সপ্রতসদেদন্টর সেৌর্ উদেেদগ 
১১টি সেদশর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধাদনর সমন্বদয় গঠিত তবদশষজ্ঞ 
পোদনদলর সেসে তহদসদব, আতম ববতশ্বক সনতৃবৃদন্দর কাদছ পাতনর ের্াের্ 
মূলোয়ন, বেবস্থাপনা এবাং এ তবষদয় প্রদয়াজনীয় তবতনদয়াদগ জরুরী 
পেদক্ষপ গ্রহদণর আহবান জানাই। অনের্ায় আমরা আমাদের ভতবষেত 
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প্রজদন্মর কাদছ োয়ী র্াকব। সকদলর জনে সুদপয় পাতন ও সোতনদেশদনর 
বেবস্থা তনতশ্চতকরণ এবাং এ তবষয়ক সেকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা-৬ 
বািবায়দন আমার সরকার েঢ়ৃপ্রততজ্ঞ। ইদতামদধে, বাাংলাদেদশর ৯৯ 
শতাাংশ মানুষ সোতনদেশন এবাং ৮৮ শতাাংশ মানুষ সুদপয় পাতনর 
সুতবধা পাদিন।  

 সামাতজক তনরাপত্তা সবষ্টনীর আওতায় ছয় েশতমক পাাঁচ (৬.৫) 
তমতলয়ন বয়স্ক    নারী-পুরুষ, তবধবা বা স্বামী পতরতোি নারী এবাং 
প্রততবন্ধী বেতি তনয়তমত ভাতা পাদিন।  

 ২০১০ সাল সর্দক প্রাক-প্রার্তমক হদত মাধেতমক পেকায় পেকি 
তশক্ষার্ীদের মদধে তবনামূদলে পােেপুিক তবতরণ করা হদি। চলতত বছর 
সততাতল্লশ েশতমক সাত-ছয় (৪৩.৭৬) তমতলয়ন তশক্ষার্ীর মদধে ততনশ 
চুয়ান্ন েশতমক নয়-েইু (৩৫৪.৯২) তমতলয়ন বই তবতরণ করা হদয়দছ। 
েতৃষ্টহীনদের জনে সেইল পদ্ধততর বই এবাং কু্ষদ্র্ নৃ-সগাতষ্ঠর তশক্ষার্ীদের 
মদধে তাদের মাতৃভাষার বই সেওয়া হদি। 

 প্রার্তমক হদত স্নাতদকাত্তর পেকি প্রায় কুতি েশতমক শূনে-ততন 
(20.03) তমতলয়ন তশক্ষার্ীর মদধে বৃতত্ত প্রোন করা হদি। সচৌদ্দ (১৪) 
তমতলয়ন প্রার্তমক তশক্ষার্ীর মাদয়দের কাদছ সমাবাইল সিাদনর মাধেদম 
বৃতত্তর োকা সপৌাঁদছ োয়। প্রার্তমক পেকাদয় শতভাগ ভততক  তনতশ্চত 
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হদয়দছ। তশক্ষার হার গত সাদি ৯ বছদর শতকরা ৪৫ শতাাংশ সর্দক 
বৃতদ্ধ সপদয় বায়াত্তর েশতমক নয় (৭২.৯) শতাাংদশ উন্নীত হদয়দছ।  

  

 আমাদের অননে এবাং উদ্ভাবনী আর্ক-সামাতজক পেদক্ষপসমূহ বহুল 
জনতপ্রয়তা অজক ন কদরদছ। ‘একটি বাতি একটি খামার’ প্রকদপর মাধেদম 
গ্রামীণ প্রাতিক জনদগাষ্ঠীর জনে কু্ষদ্র্ সেয় বেবস্থা চাল ুকরা হদয়দছ। 
সেয়কারীগণ সে পতরমাণ োকা জমা কদরন, সরকার সমপতরমাণ অর্ক 
তাাঁর তহসাদব জমা কদর। আমরা গৃহহীন নাগতরকমুি বাাংলাদেশ সৃতষ্টর 
লক্ষে তনদয় আশ্রয়ণ প্রকপ (shelter project) গ্রহণ কদরতছ। আমরা 
বাাংলাদেদশর প্রততটি গ্রাদম শহদরর সুতবধাসমূহ সপৌাঁদছ সেওয়ার জনে কাজ 
কদর োতি। 

জনাে সভাপতি, 
 বাাংলাদেদশর অভাবনীয় উন্নয়দনর অনেতম তনয়ামক হল নারীর 
ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রতক্রয়ায় নারীর অাংশগ্রহণ। নারী তশক্ষার উন্নয়ন 
এবাং রাজননততক ও অর্কননততক স্বতনভক রতা অজক দনর মাধেদম নারীর 
ক্ষমতায়ন আমরা তনতশ্চত করতছ।  
 সরকাতর তশক্ষা প্রততষ্ঠাদন সমদয়দের ৈােশ সশ্রতণ পেকি তবনাদবতদন 
সলখাপিার সুদোগ কদর সেওয়া হদয়দছ। মাধেতমক পেকাদয় সমদয় ও সছদল 
তশক্ষার্ীর অনুপাত ৫৩-৪৭। ২০০৯ সাদলর শুরুদত ো তছল ৩৫-৬৫।  
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 বাাংলাদেদশর সাংসেই সম্ভবত তবদশ্বর একমাত্র সাংসে সেখাদন সাংসে 
সনতা, সাংসে উপদনতা, স্পীকার এবাং তবদরাধী েলীয় সনতা নারী। 
বতক মান সাংসদে ৭২ জন তনবকাতচত নারী সাংসে সেসে রদয়দছন। তৃণমূল 
পেকাদয় নারীর রাজননততক ক্ষমতায়দনর জনে প্রততটি স্থানীয় সরকার 
প্রততষ্ঠাদন ৩৩ শতাাংশ আসন নারীর জনে সাংরতক্ষত রাখা হদয়দছ।  

 কৃতষ, সসবা ও তশপখাদত প্রায় ২০ তমতলয়ন নারী কমকরত রদয়দছন। 
বাাংলাদেদশর রপ্তাতন আদয়র সবকবৃহৎ উৎস বততর সপাশাক খাদত প্রায় 
চার েতশমক পাাঁচ (৪.৫) তমতলয়ন কমীর ৮০ শতাাংশই নারী। নারী 
উদেোিাদের জামানত ছািাই ৫ শতাাংশ সাতভক স চাদজক  বোাংক ঋদণর 
সুতবধা সেওয়া হদি। কু্ষদ্র্ উদেোিা তহতবদলর ১০ শতাাংশ এবাং তশপ 
প্লদের ১০ শতাাংশ নারী উদেোিাদের জনে বরাদ্দ রাখা হদয়দছ। 

 

 

 

জনাে সভাপতি, 
 বাাংলাদেশ তবদশ্বর সবকাতধক ঘনবসততপূণক সেশগুদলার মদধে 
অনেতম। মাত্র একশ ৪৭ হাজার ৫৭০ বগকতকদলাতমোর আয়তদনর ভূখদে 
১৬০ তমতলয়দনর সবতশ মানুদষর বসবাস। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সদেও 
আমরা তবতভন্ন সামাতজক সূচদক প্রভূত অগ্রগতত অজক ন কদরতছ। 
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মাতৃমৃতুের হার প্রতত ১০০ হাজাদর ১৭০ এবাং পাাঁচ বছর বয়দসর নীদচ 
তশশুমৃতুের হার প্রতত হাজাদর ২৮-এ হ্রাস সপদয়দছ। মানুদষর গি আয়ু 
২০০৯ সাদলর ৬৪ বছর সর্দক বতক মাদন ৭২ বছদর উন্নীত হদয়দছ। গত 
অর্কবছদর আমাদের জাতীয় বাদজদের পাাঁচ েশতমক ততন-নয় (৫.৩৯) 
শতাাংশ আমরা স্বাস্থে খাদত বেয় কদরতছ। এ বছর স্বাস্থে খাদতর বরাদ্দ 
১৭ শতাাংশ বৃতদ্ধ করা হদয়দছ। প্রায় সাদি ১৮ হাজার কমুেতনটি তিতনক 
এবাং ইউতনয়ন স্বাস্থেদকদন্দ্রর মাধেদম স্বাস্থেদসবা জনগদণর সোরদগািায় 
সপৌাঁদছ সেওয়া হদি। ৩০ প্রকাদরর ঔষুধ তবনামূদলে সেওয়া হদি। 
সেকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা ২০৩০ অনুোয়ী আমরা েক্ষা প্রততদরাদধ 
তবতভন্ন কােকক্রম সজারোর কদরতছ। োরিদল গত েইু বছদর েক্ষাজতনত 
মৃতুের হার         ১৯ শতাাংশ হ্রাস সপদয়দছ।  

 অটিজম ও জন্মগত স্নায়ুদরাদগ আক্রাি তশশুদের তবষদয় সদচতনতা 
সৃতষ্টর জনে আমরা আিজক াততক  সক্ষদত্র অগ্রণী ভূতমকা পালন করতছ। এ 
তবষদয় আমাদের কােকক্রমদক সজারোর করদত এ সাংক্রাি একটি সসল 
গেদনর প্রতক্রয়া চলদছ। এছািা অটিজম তবষয়ক জাতীয় তস্টয়াতরাং 
কতমটি এবাং জাতীয় অোেভাইজতর কতমটি গেন করা হদয়দছ। এই 
কতমটির সভাপতত এবাং তবশ্ব স্বাস্থে সাংস্থার মানতসক স্বাস্থে তবষয়ক 
অোেভাইজতর পোদনদলর সেসে সায়মা ওয়াদজে সহাদসন এ সাংক্রাি তবশ্ব 
স্বাস্থে সাংস্থার েতক্ষণ এতশয়ার শুদভিা েতূ তহদসদব তনবকাতচত হদয়দছন।   

জনাে সভাপতি, 
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 আমরা জাততসাংদঘর মহাসতচব কতৃক ক High Level Panel on 

Digital Cooperation প্রততষ্ঠাদক স্বাগত জানাই। ‘তেতজোল বাাংলাদেশ’ 
ধারণার মূল েশকন হল জনগদণর কলোণ। ইন্টারদনেতভতত্তক সসবার 
বোপক প্রচলদনর মাধেদম তৃণমূল পেকাদয় জনগদণর কমকসাংস্থান বৃতদ্ধ  
সপদয়দছ এবাং তেতজোল বাাংলাদেশ বািবরূপ ধারণ কদরদছ।  

 তবদশ্বর ৫৭তম সেশ তহদসদব তনজস্ব সোদেলাইে “বঙ্গবনু্ধ সোদেলাইে-
১” মহাকাদশ উৎদক্ষপদণর মধে তেদয় আমরা মহাকাশ প্রেুতির জগদত 
প্রদবশ কদরতছ। বস্তুত এটি তছল জাততর তপতা বঙ্গবনু্ধ সশখ মুতজবুর 
রহমাদনর স্বে। ১৯৭৫ সাদলর ১৪ই জনু প্রর্মবাদরর মত বাাংলাদেদশ 
সোদেলাইে ভূদকন্দ্র স্থাপন করার মাধেদম তততন সে স্বদের বীজ বপন 
কদরতছদলন এই সোদেলাইে উৎদক্ষপদণর মধে তেদয় তা বািবাতয়ত 
হদয়দছ।     

জনাে সভাপতি, 

 বাাংলাদেশ জলবায় ু পতরবতক দন সবকাতধক ঝুাঁ তকর সমু্মখীন পৃতর্বীর 
প্রর্ম েশটি সেদশর একটি। ভূপ্রকৃতত এবাং জনসাংখোর আতধকে 
বাাংলাদেশদক তবদশষভাদব জলবায়ু পতরবতক দনর ঝুাঁ তকর মুদখ সিদল 
তেদয়দছ।  

 আমরা পোতরস চুতির বািবায়দন অঙ্গীকারাবদ্ধ। জলবায়ু 
পতরবতক ন প্রততদরাদধ আমরা আমাদের সমাে সেশজ উৎপােদনর এক 



17 

শতাাংশ বেয় করতছ এবাং জলবায় ুসহায়ক কৃতষ বেবস্থা প্রবতক ন করতছ। 
আগামী পাাঁচ বছদর বৃক্ষ আিােদনর পতরমাণ ২২ শতাাংশ হদত ২৪ 
শতাাংদশ উন্নীত করার উদেোগ গ্রহণ কদরতছ। পৃতর্বীর সবকবৃহৎ 
মোনদগ্রাভ এবাং ইউদনদস্কা সঘাতষত তবশ্ব ঐততহে- সুন্দরবন সাংরক্ষদণ 
পোশ তমতলয়ন মাতকক ন েলার বেদয় একটি প্রকপ চলমান রদয়দছ।  
 আমাদের উন্নয়ন কােকক্রম এবাং জলবায় ু পতরবতক ন সমাকাদবলায় 
সক্ষমতা সৃতষ্টদত গৃহীত পেদক্ষপসমূহদক একীভূত কদর আমরা বৈীপ 
পতরকপনা-২১০০ শীষকক সমগা প্রকপ গ্রহণ কদরতছ। বাাংলাদেশ বৈীপ 
পতরকপনা-২১০০ একটি জলদকতন্দ্রক, বহুমুখী এবাং সেকদনা-ইকনতমক 
েীঘকদময়াতে একটি পতরকপনা। স্থানীয় ভূতাতেক এবাং ববতশ্বক জলবায় ু
পতরবতক দনর সপক্ষাপদে বাাংলাদেশ সরকার এই পতরকপনা গ্রহণ কদরদছ। 
বাাংলাদেশই পৃতর্বীর একমাত্র সেশ ো তকনা েীঘক ৮২ বছর সময়াতে এই 
পতরকপনা গ্রহণ কদরদছ।   

জনাে সভাপতি,   
 ভ্রাতৃপ্রতীম তিতলতিতন জনগদণর তবরুদদ্ধ মানবাতধকার লঙ্ঘন 
আজও অবোহত রদয়দছ ো আমাদের মমকাহত কদর। এ সমসোর আশু 
তনষ্পতত্ত প্রদয়াজন। ওআইতস-র পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের কাউতন্সদলর সভাপতত 
তহদসদব আমরা ওআইতস-র মাধেদম তিতলতিন সমসো সমাধাদন কাজ 
কদর োব।    
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জনাে সভাপতি, 
 মানব সভেতার অগ্রগততদত ততনটি সমৌতলক উপাোন তবদশষ 
ভুতমকা পালন কদর র্াদক, তা হল - শাতি, মানবতা ও উন্নয়ন। তাই 
মানব সমাদজর কলোদণ আমাদের মানবতার পদক্ষ সাংগ্রাম অবোহত 
রাখদত হদব। জনগণদক সসবা প্রোন এবাং তাদের কলোণ তনতশ্চত করাই 
আমাদের মূল লক্ষে হওয়া উতচৎ। মানবতা ও সসৌহােক েই আমাদের 
সেকসই উন্নয়দনর পদর্ এতগদয় তনদয় োদব। সমসো-সঙু্কল এই পৃতর্বীদত 
আমাদের সতম্মতলত স্বার্ক, সমতন্বত োতয়ত্ব ও অাংশীোতরত্বই মানব 
সভেতাদক রক্ষা করদত পাদর।    

জনাে সভাপতি, 
 বাাংলাদেদশর জনগদণর ভাগে পতরবতক দন আতম তনুঃস্বার্কভাদব কাজ 
কদর োতি। গত সাদি নয় বছদর আর্ক-সামাতজক তবতভন্ন খাদত 
বাাংলাদেশ তবস্ময়কর সািলে অজক ন কদরদছ। সে বাাংলাদেশদক বলা হত 
েদুেকাগ, বনো-খরা-হাতিসার মানুদষর সেশ, তা এখন তবশ্বশাতি, েদুেকাগ 
বেবস্থাপনা, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়দনর সক্ষদত্র তবদশ্ব চমক সৃতষ্ট 
কদরদছ। তবতভন্ন সূচদক বাাংলাদেশ তার েতক্ষণ এতশয়ার প্রততদবতশদের 
ছাতপদয় সেদত সক্ষম হদয়দছ। তকন্তু আমাদের পর্চলা এখনও সশষ 
হয়তন। এ পর্চলা তততেন চলদব েততেন না আমরা আমাদের জাততর 
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তপতা বঙ্গবনু্ধ সশখ মুতজবুর রহমাদনর কু্ষধা, োতরদ্র্ে, তনরক্ষরতা এবাং 
সশাষণমুি সসানার বাাংলাদেশ প্রততষ্ঠা করদত পারব।  

 ধনেবাে জনাব সভাপতত।  

সখাো হাদিজ। 
জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবনু্ধ 
বাাংলাদেশ তচরজীবী সহাক। 

--- 


