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তেসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

 
মাননীয় সভাপতি, 

আসসালামু আলাইকুম। 

জাতিসংঘের সাধারণ পতরষঘের ৭৬িম অতধঘেশঘের সভাপতি 
তেে বাতিি হওয়ায় আপোঘে অতভেন্দে জাোচ্ছি। আমাঘের েৃঢ় 

তেশ্বাস আপোর ‘Presidency of Hope’ (প্রিযাশার শনিৃত্ব) শেকসই 
পুেরুদ্ধাঘরর মাধযদম এতিঘয় তেঘয় যাঘে যযখাঘে যেউ শপছদন পদে 
থাকদে না।   

নজজরতেহীন প্রতিকূলিা সদেও সাধারণ পতরষদের ঐতিহাতসক 
৭৫িম অতধদেশদন শনিৃত্ব প্রোদনর জনয তেোয়ী সভাপতি জনাে 
Volkan BOZKIR শক অতভনন্দন জানাজি। এো আমার জনয 

অিযন্ত গদে কর শে, আতম এ তনদয় ১৭ োর জাতিসংদঘর সাধারণ 

অতধদেশদন আমার শেশ োংলাদেশদক প্রতিতনতধত্ব করতছ। 

সাধারণ পতরষঘের এই ৭৬িম অতধঘেশেটি এমন এে সমঘয় 
অেুটিি হঘি যখে যোতভড-১৯ তেশ্বজঘুে অেযাহিভাঘে মােুঘষর 

প্রাণ যেঘে তেঘি। কদরানার নিুন ধরদনর মাধযদম অদনক শেশ 

োর োর সংক্রতমি হদি। এ মহামাতরদি শগাো তেদের স্বাস্থ্য েযেস্থ্া 

ও অথ কনীতি তেপে কস্ত হদয় পদেদছ। 
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এ সঙ্কিোঘে তেঘেতেি যসো ও আত্মিযাঘির জেয আতম 
সম্মখুসাতরর সেে যযাদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জাোই। যোতভড-১৯-এর 

তেম বম োস্তেিার যপ্রক্ষাপঘি এ অতধঘেশঘের প্রতিপােয ‘প্রিযাশা’ 

অিযন্ত সমঘয়াপঘযািী হঘয়ঘে। েহুপাতক্ষেিাোে ও জাতিসংে 
েযেস্থার েৃঢ় সমর্ বে তহঘসঘে োংোঘেশ এই সঙ্কিোঘে জাতিসংেঘে 
আশা ও আোঙ্ক্ষার প্রিীে তহঘসঘে যেঘখ। সে ধরঘের মিঘভে 

ভুদল তগদয় আমাদের অেশযই ‘অতভন্ন মানেজাতি’ তহদসদে মাথা 

িুদল ো াঁোদি হদে; সজিতলি শজিদক কাদজ লাতগদয় সোর জনয 

আোরও এক সমৃদ্ধ তেে গদে িুলদি হদে।  

সভাপতি মহ াদয়, 

এ েছরটে আমাদের জনয একটে তেদশষ গুরুত্বপূণ ক েছর। এ েছর 

আমরা স্বাধীনিার সুেণ কজয়ন্তী উেোপন করতছ। একইসদে আমরা 
আমাদের জাতির তপিা েেেনু্ধ শশখ মুজজেুর রহমাদনর 
জন্মশিোতষ ককী ‘মুজজেেষ ক’ উেোপন করতছ।  

আতম শ্রদ্ধাভদর স্মরণ করতছ জাতির তপিা েেেনু্ধ শশখ মুজজেুর 
রহমানদক। িাাঁর আজীেন তনিঃস্বাথ ক সংগ্রাম ও েরূেশী শনিৃত্ব 

আমাদের এদন তেদয়দছ স্বদের স্বাধীনিা। আতম শ্রদ্ধা জানাই েীর 

মুজিদোদ্ধাদের প্রতি, ো াঁদের অসীম েীরত্ব ও আত্মিযাদগ আমাদের  

মািৃভূতম স্বাধীন হদয়দছ। 
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আমাদের জাতির তপিা তছদলন েহুপাতিকিাোদের একজন েৃঢ় 
সমথ কক। তিতন জাতিসংঘদক জনগদণর ‘আশা-আকাঙ্ক্ষার শকন্দ্র’ 

মদন করদিন।  

আমাদের জাতিসংঘ অতভোত্রার প্রথম তেদন ১৯৭৪ সাদলর ২৫-এ 
শসদেম্বর জাতিসংদঘ প্রেত্ত িাাঁর ঐতিহাতসক একমাত্র ভাষদণ তিতন 
েদলতছদলন: শকাে: “আত্মতনভকরশীলিাই আমাদের লিয। জনগদণর 
ঐকযেদ্ধ ও শেৌথ উদেযাগই আমাদের তনধ কাতরি কম কধারা। এদি 
সদন্দদহর শকাদনা অেকাশ শনই শে, আন্তজকাতিক সহদোতগিা এেং 
সম্পে ও প্রেুজিতেেযায় অংশীোতরত্ব আমাদের কাজদক সহজির 
করদি পাদর, জনগদণর েুিঃখকষ্ট লাঘে করদি পাদর।”  আনদকাে। 

েেেনু্ধ এমন একটে তেে গঠদনর আহ্বান জাতনদয়তছদলন শেখাদন 
অথ কননতিক বেষময, সামাজজক অতেচার, আগ্রাসন ও পারমাণতেক 

েুদদ্ধর হুমতক থাকদে না। সািচতল্লশ েছর আদগর িাাঁর শস আহ্বান 

আজও সমভাদে প্রদোজয। এ জনয আমরা অন্তভভ বচ্ছিমূেে ও 
সমিাতভতত্তক সমাজ গঠদনর শে শকাদনা উদেযাদগ সমথ কন ও শনিৃত্ব 
তেদয় োজি। েঘরাোভাইরাঘসর টিোর েযাযয তহসযা োেী, 
তিতলজস্ততনদের প্রতি শেদকাদনা ধরদনর অতেচাদরর তেরুদদ্ধ আমাদের 
েৃঢ় অেস্থ্ান, শরাতহো সঙ্কদের সমাধান, জলোয়ু নযায়তেচার প্রতিষ্ঠা- 

এসে আমাদের বেতেক অেীকাদরর কতিপয় উোহরণ মাত্র।   
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জাতির তপিা েেেনু্ধ শশখ মুজজদের অপূণ ক স্বে োস্তোয়দন আমরা 
তনরলসভাদে কাজ কদর োজি। োংলাদেশ এখন তেদের দ্রুি 

েধ কনশীল পাাঁচটে অথ কনীতির মদধয অনযিম। জজতিতপ-শি আমরা 

তেদের ৪১িম। গি এক েশদক আমরা োতরদযযর হার ৩১ েশতমক 

৫ শথদক ২০ েশতমক ৫ শিাংদশ নাতমদয় এদনতছ।  

এ সমদয় আমাদের মাথাতপছু আয় তিনগুণ েৃজদ্ধ শপদয় ২,২২৭ 

মাতককন িলাদর উন্নীি হদয়দছ। আমাদের বেদেতশক মুযার মজেু 

সে ককাদলর সদে কাচ্চ ৪৮ তেতলয়ন মাতককন িলার অতিক্রম কদরতছ।  

গি এক েশদক আথ ক-সামাজজক খাদি ও নারীর িমিায়দন 

োংলাদেশ অভােনীয় সািলয অজকন কদরদছ। তশশুমৃিুয হার প্রতি 

হাজাদর ২৩ েশতমক ৬৭-এ কদম এদসদছ। প্রতি লাখ জীতেি জদন্ম 

মািৃমৃিুযর হার ১৭৩-এ হ্রাস শপদয়দছ। মানুদষর গে আয়ু শেদে 

হদয়দছ ৭৩ েছর।  

তেে অথ কননতিক শিারাদমর িথয মদি, নারীর রাজননতিক 

িমিায়দন তেদে  োংলাদেদশর অেস্থ্ান ৭ম। ২০১৪ সাল শথদক এ 
সূচদক োংলাদেশ আঞ্চতলক প্রতিদেতশ শেশগুদলার চাইদি এতগদয় 
আদছ।   
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আমাদের ‘তিজজোল োংলাদেশ’ উদেযাগ আথ ক-সামাজজক উন্নয়ন, 

তশিা, েুদে কাগ ঝুাঁ তকহ্রাস, নারীর িমিায়নসহ অনযানয অদনক 

শিদত্র অভূিপূে ক সাো জাতগদয়দছ। আমরা েযাপকভাদে ‘সামাজজক 

তনরাপত্তা শেষ্টনী’ কম কসূতচর সম্প্রসারণ কদরতছ। ‘শেকসই উন্নয়ন 

প্রতিদেেন ২০২১’ অনুোয়ী ২০১৫ সাল শথদক যিেসই উন্নয়ে 
অভীষ্ট েক্ষযমাত্রার সচূদক োংলাদেশ অদনক শিদত্রই এতগদয় 
আদছ। এ সািদলযর মূদল রদয়দছ নারীর উন্নতি ও িমিায়দন তেপুল 

তেতনদয়াগ। এ তেতনদয়াগ আমাদের  রূপান্তরসিম উন্নয়দন তেপুল 

অেোন শরদখদছ। 

এ েছর আমরা স্বদপান্নি শেদশর িাতলকা শথদক উত্তরদণর 
মাইলিলক অজকন কদরতছ। এখন আমাদের স্বে োংলাদেশদক 
২০৪১ সাদলর মদধয একটে জ্ঞানতভতত্তক উন্নি শেশ ও ২১০০ সাদলর 
মদধয সমৃদ্ধ ও শেকসই েদ্বীদপ রূপান্তর করা।  

জনাব সভাপতি, 

োংলাদেদশ শকাতভি-১৯ মহামাতরর প্রদকাপ আশঙ্কার শচদয় অদনক 

কম হদয়দছ। িৃণমূল পে কায় শথদক আমাদের শজিশালী স্বাস্থ্য 

েযেস্থ্ার কারদণ এো সম্ভে হদয়দছ। এ ছাো, এ মহামাতর 

শমাকাতেলায় আমাদের সমদয়াতচি, সমতিি ও েহুমুখী উদেযাগ 
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কাে ককর ভূতমকা শরদখদছ। জীেন ও জীতেকার ভারসাময রিা করদি 

শুরুদি আমাদের শেশ তকছু কদঠার তসদ্ধান্ত তনদি হদয়তছল। 
অথ কনীতিদক সচল রাখদি তেতভন্ন সমদয় আমরা ২৮টে প্রদণােনা 
পযাদকদজর মাধযদম  প্রায় ১ হাজার ৪৬০ শকাটে মাতককন িলার 
েরাদ্দ তেদয়তছ, ো শমাে শেশজ উৎপােদনর ৪ েশতমক ৪৪ শিাংশ। 
কদরানাভাইরাদসর টেকা সংগ্রদহর জনয চলতি অথ কেছদর োদজদে 
১৬১ শকাটে মাতককন িলাদরর সংস্থ্ান রাখা হদয়দছ। 

অতি েতরয, তেদশষ চাতহোসম্পন্ন, তেদেশ-শিরি প্রোসী ও অসহায় 
নারীদের মদিা সমাদজর েুে কলির জনদগাষ্ঠীর জদনয পে কাপ্ত উদেযাগ 
গ্রহণ কদরতছ। গি েছর মহামাতরর প্রােুভকাদের শুরু শথদক আমরা 

প্রায় ৪ শকাটে মানুষদক নগে অথ কসহ অনযানয সহায়িা তেদয়তছ। 
সমদয়াতচি পেযক্ষপ ও আমাদের জনগদণর তেরূপ পতরতস্থ্তি 
শমাকাতেলার সিমিার কারদণ ২০২০ সাদলও আমরা ৫ শিাংদশর 
শেতশ অথ কননতিক প্রেৃজদ্ধ অজকন কদরতছ।  

মাননীয় সভাপতি, 

অনাতেকাল হদি মানেজাতি প্রাকৃতিক েুদে কাগ, মহামাতর এেং 

মানেসৃষ্ট নানা সংঘাি ও েুদে কাগ শমাকাতেলা কদর আসদছ। 
এিেসদেও েুদক আশা এেং আত্মতেোস তনদয় মানেজাতি এসে 
পাহােসম সমসযা অতিক্রম কদর টেদক রদয়দছ। 
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এই মহামাতরও এমতন একটে সঙ্কে শেখান শথদক েহু মানুদষর টেদক 
থাকার অনুদপ্ররণামূলক এেং উোরিার উোহরণ সৃটষ্ট হদয়দছ। 
েুিঃখজনক হদলও এই মহামাতর আরও শেশ তকছুতেন স্থ্ায়ী হদে েদল 
মদন হদি। শসজনয এ অতভন্ন শত্রুদক শমাকাতেলা করার জনয 
অিীদির শেদকাদনা সমদয়র শচদয় এখন আমাদের অদনক শেতশ 
নিুন, অন্তভূকজিমূলক ও বেতেক পতরকপনা গ্রহণ করদি হদে। এ 

তেষদয় আতম কদয়কটে সুতনতেকষ্ট প্রস্তাে িুদল ধরতছ- 

প্রথমি, শকাতভিমুি একটে তেে গদে শিালার লদিয টেকার 

সে কজনীন ও সাশ্রয়ী মূদলয প্রাপযিা তনজিি করদি হদে। গি েছর 

এ মহিী অতধদেশদন আতম শকাতভি-১৯ টেকাদক ‘বেতেক সম্পে’ 

তহদসদে তেদেচনা করার আহ্বান জাতনদয়তছলাম। তেেদনিাদের 

অদনদক িখন এ তেষদয় সহমি শপাষণ কদরতছদলন।  

শস আদেেদন শিমন সাো পাওয়া োয়তন। েরং আমরা ধনী ও েতরয 

শেশগুদলার মদধয টেকা বেষময োেদি শেদখতছ। তেেেযাংদকর িথয 

মদি, এ োেৎ উৎপাতেি টেকার ৮৪ শিাংশ উচ্চ ও উচ্চ-মধযম 

আদয়র শেশগুদলার মানুদষর কাদছ শপৌৌঁদছদছ। অনযতেদক, তনম্ন 

আদয়র শেশগুদলা ১ শিাদশরও কম টেকা শপদয়দছ। 
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জরুতরতভতত্তদি এ টেকা বেষময েরূ করদি হদে। লি লি মানুষদক 

টেকা শথদক েদূর শরদখ কখনই শেকসই পুনরুদ্ধার সম্ভে নয়। 

আমরা পুদরাপুতর তনরাপেও থাকদি পারদো না।    

িাই আতম আোরও আহ্বান জানাজি, সোর জনয নযায়সেি ও 

সাশ্রয়ী মূদলয টেকার প্রাপযিা তনজিি করদি হদে। অতেলদম্ব টেকা 
প্রেুজি হস্তান্তর টেকার সমিা তনজিি করার একটে উপায় হদি 
পাদর। প্রেুজি সহায়িা ও শমধাস্বদে ছাে শপদল োংলাদেশও েযাপক 

পতরমাদণ টেকা বিতর করদি সিম। 

তিিীয়ি, এ মহামাতর জেোয় ু পতরেিবঘের ঝুুঁ তেঘি থাকা 

শেশগুদলাদক অতধকমাত্রায় িতিগ্রস্ত কদরদছ। জেোয়ু পতরেিবে 

তেষয়ে Intergovernmental Panel on Climate Change-এর 

ওয়াতককং গ্রুপ-১ এর প্রতিদেেদন আমাদের এ গ্রদহর ভতেষযদির এক 

ভয়াল তচত্র িুদে উদঠদছ।  

দ্রুি েযেস্থ্া না তনদল জলোয় ুপতরেিকদনর ধ্বংসাত্মক প্রভাে কাটেদয় 
উঠা কটঠন হদে। ধনী অথো েতরয - শকান শেশই এর তেরূপ 

প্রতিজক্রয়া শথদক তনরাপে নয়। িাই আতম ধনী ও তশদপান্নি 

শেশগুদলাদক কাে কন তনিঃসরণ হ্রাস, তনিঃসরদণর জনয িতিপূরণ 
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প্রোন এেং শেকসই অতভদোজদনর জনয অথ কায়ন ও প্রেুজির অোধ 
হস্তান্তদরর আহ্বান জানাজি।    

ক্লাইদমে ভালনাদরেল শিারাম এেং ভালনাদরেল-২০ গ্রুপ অে 

তমতনস্টারস্ অে িাইনযান্স-এর সভাপতি তহদসদে আমরা ‘মুজজে 

জলোয় ু সমৃজদ্ধ পতরকপনা- েশক ২০৩০’ এর কাে কক্রম শুরু 

কদরতছ। এ পতরকপনায় োংলাদেদশর জনয জলোয়ুদক ঝুাঁ তকর কারণ 

নয়, েরং সমৃজদ্ধর তনয়ামক তহদসদে পতরণি করার কম কসূতচ গৃহীি 

হদয়দছ।  

গ্লাসদগাদি অনুটষ্ঠিেয ‘কনিাদরন্স অে পাটেকজ’ (COP) এর ২৬িম 
শীষ ক সদিলন আমাদের নিুন নিুন অন্তভূকজিমূলক পতরকপনার 
পদি সমথ কন আোদয়র অপার সুদোগ কদর তেদি পাদর। এ সুদোগ 

কাদজ লাগাদনার জনয সোইদক আহ্বান জানাই।  

িৃিীয়ি, মহামাতরর প্রদকাদপ আমাদের তশিােযেস্থ্া চরমভাদে 

তেপে কস্ত। জাতিসংে তশশু িহতেদলর িথয অনুোয়ী, কদরানাকাদল 
আংতশক ো পুদরাপুতর তেেযালয় েদন্ধর কারদণ তেদের প্রায় অদধ কক 
তশিাথী িতিগ্রস্ত হদয়দছ। তনম্ন আদয়র শেশগুদলার লি লি 
ছাত্রছাত্রীর েরূতশিদণ অংশগ্রহদণর সিমিা ও প্রেুজি না থাকায় 
ভতিক, স্বািরিার হার ইিযাতে অজকনগুদলা হুমতকর মুদখ পদেদছ। 
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তিজজোল সরঞ্জামাতে ও শসো, ইন্টারদনদের সুদোগ-সুতেধার 

সহজলভযিা ও তশিকদের েিিা েৃজদ্ধদি তেতনদয়াগ করদি হদে। 
এ জনয আমরা জাতিসংঘদক অংশীোতরত্ব ও প্রদয়াজনীয় সম্পে 
তনজিি করার জনয আহ্বান জানাই।   

চিুথ থি, শকাতভি-১৯ অতিমাতরর নজজরতেহীন প্রতিকূল পতরতস্থ্তির 
মদধয আমরা স্বদপান্নি শেদশর িাতলকা শথদক উত্তরঘণর পঘর্ 
রঘয়তে। িদে, এ মহামাতর অদনক শেদশর উত্তরদণর আকাঙ্ক্ষাদক 

তেপন্ন কদরদছ। স্বদপান্নি শেদশর শেকসই উত্তরণ ত্বরাতিি করার 
জনয উন্নয়ন সহদোগীদের কাছ শথদক আমরা প্রদণােনাতভতত্তক 
উত্তরণ কাঠাদমা প্রণয়দন আরও সহায়িা আশা কতর। এলতিতস-৫ 

সদিলদনর প্রস্তুতিমূলক কতমটের অনযিম সভাপতি তহদসদে, আমরা 
আশা কতর শে শোহা সদিলদনর সুতনতেকষ্ট িলািল আরও শেতশ 
সংখযক শেশদক সিমিা োন করদে, শেন িারা স্বদপান্নি শেদশর 

কািার শথদক শেকসইভাদে উত্তরণ করদি পাদর। 

পঞ্চমি, মহামাতরকাদল প্রোসীরা অপতরহাে ক কমী তহদসদে স্বাস্থ্য ও 

অনযানয জরুতর শসোখাদি গুরুত্বপূণ ক অেোন রাখদছন। িাাঁরাও 

সিুখসাতরর শোদ্ধা। িেুও িাাঁদের অদনদক চাকুতরচুযতি, শেিন কিকন, 
স্বাস্থ্য ও অনযানয সামাজজক শসোর সহজলভযিার অভাে ও 
োধযিামূলক প্রিযােিকদনর িদল িতিগ্রস্ত হদি। এই সঙ্কেোঘে 
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অতভোসীগ্রহণোরী যেশগুঘোঘে অতভোসীঘের সদে েযায়সঙ্গি 
আিরণ েরার এেং িাুঁঘের েম বসংস্থাে, স্বাস্থয এেং েেযাণঘে 

তেচ্ছিি েরার জেয আহ্বাে জাোচ্ছি।   

ষষ্ঠি, শরাতহো সঙ্কে এোর পঞ্চম েছদর পেদলা। তকন্তু এখন 
পে কন্ত েলপূে কক োস্তুচুযি তময়ানমার নাগতরকদের একজনদকও 
তময়ানমাদর শিরি পাঠাদনা সম্ভে হয়তন। তময়ানমাদর সাম্প্রতিক 
রাজননতিক পে পতরেিকদন অতনিয়িা বিতর হদলও এ সমসযার 
একটে স্থ্ায়ী সমাধান খুাঁদজ শের করদি আমরা আন্তজকাতিক 
সম্প্রোদয়র শজারাদলা ভূতমকা ও অেযাহি সহদোতগিা আশা কতর। 
তময়ানমারদক অেশযই িার নাগতরকদের প্রিযােিকদনর অনুকূল 
পতরদেশ বিতর করদি হদে। এই গুরুত্বপূণ ক তেষদয় আমরা 

আন্তজকাতিক সম্প্রোয়দক সহদোতগিা করদি সো প্রস্তুি। 

োংলাদেদশ িাদের সামতয়ক অেস্থ্ানদক তনরাপে ও সুরতিি রাখদি 
তকছু সংখযক েলপূে কক োস্তুচুযি তময়ানমার নাগতরকদক আমরা 
‘ভাষানচর’-এ স্থ্ানান্তর কদরতছ। আশ্রয় তশতেদর শকাতভি-১৯ 
মহামাতরর তেস্তারদরাদধ টেকালাদভর শোগয সকলদক জািীয় টেকাোন 
কম কসূতচদি অন্তভূকি করা হদয়দছ।   

আদগও েদলতছ, আোরও েলতছ- শরাতহো সঙ্কদের সৃটষ্ট তময়ানমাদর, 

সমাধানও রদয়দছ তময়ানমাদর। রাখাইন রাদজয িাদের মািৃভূতমদি 

তনরাপে, শেকসই ও মে কাোপূণ ক প্রিযােিকদনর মাধযদমই শকেল এ 
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সঙ্কদের স্থ্ায়ী সমাধান হদি পাদর। এ জনয আন্তজকাতিক 

সম্প্রোয়দক অেশযই গঠনমূলক উদেযাগ গ্রহণ করদি হদে।  
আমরা আশা কতর আতসয়াদনর শনিৃেৃন্দ োস্তুচূযি তময়ানমার 
নাগতরক ইসুযদি গৃহীি প্রদচষ্টাদক আরও শেগোন করদেন। 

অনযতেদক, আন্তজকাতিক সম্প্রোয়দক মােোতধোর েঙ্ঘঘের জেয 
োয়ীঘের জোেতেতহ তনজিিকরদণ গৃহীি সকল কম ককাদে 
সহদোতগিা করদি হদে। 

 

সভাপতি মহ াদয়, 

আমরা এেটি শাতন্তপূণ ব, তস্থতিশীে এেং সমৃদ্ধ েতক্ষণ এতশয়ার স্বপ্ন 

যেতখ। আমরা েৃঢ়ভাঘে তেশ্বাস েতর যয, আফিাতেস্তাঘের তেতনম কাণ 
এেং ভতেষযঘির িতিপর্ তেধ বারণ আফিাতেস্তাঘের জেিঘণর উপরই 
তেভবর েঘর। আফিাতেস্তাঘের আর্ ব-সামাচ্ছজে উন্নয়ঘের জেয 
যেশটির জেিণ এেং আন্তজবাতিে সম্প্রোঘয়র সাঘর্ োজ েঘর 
যযঘি োংোঘেশ সো প্রস্তুি। 

োংলাদেদশর পররাষ্ট্রনীতির শকন্দ্রতেন্দদুি রদয়দছ শাতন্ত । ‘শাতন্তর 

সংসৃ্কতি’ প্রস্তােনার প্রধান প্রেিা তহদসদে আমরা শাতন্তময় সমাজ 

তেতনম কাদণ প্রতিশ্রুতিেদ্ধ। সন্ত্রাসোে ও সতহংস উগ্রোদের করাল 

থাোয় তেদের তেতভন্ন স্থ্াদন শাতন্ত ও তনরাপত্তা তেতিি হদি। িাই 



15 
 

আমরা সন্ত্রাসোে ও সতহংসিার তেরুদদ্ধ ‘জজদরা েলাদরন্স নীতি’ 

েজায় শরদখতছ। শীষ কস্থ্ানীয় শাতন্তরিী শপ্ররণকারী শেশ তহদসদে 

বেতেক শাতন্তরিায় অেোদনর জনয আজ আমরা গে কদোধ কতর। 
মহমাতরর নজজরতেহীন প্রতিকূলিা সদেও আমাদের শাতন্তরিীরা 
তেেজদুে কটঠনিম পতরদেদশ তনষ্ঠা ও শপশাোতরদত্বর সদে োতয়ত্ব 
পালন করদছন। িাাঁদের তনরাপত্তা ও সুরিা েজায় রাখদি 

আন্তজকাতিক সম্প্রোয়দক সম্ভােয সকল পেদিপ গ্রহণ করদি হদে।  

সংতেধাদনর আদলাদক আমরা সে কো সম্পূণ ক তনরস্ত্রীকরদণরৃৃ অতেচল 
সমথ কক। আমরা েৃঢ়ভাদে তেোস কতর শে, পারমাণতেক ও অনযানয 
গণতেধ্বংসী অদস্ত্রর সম্পূণ ক তেমূ বঘের মাধযঘম আন্তজকাতিক শাতন্ত ও 
তনরাপত্তা তনজিি করা সম্ভে। এই প্রিযয় যর্ঘেই আমরা 

‘পারমাণতেে অস্ত্র তেতষদ্ধেরণ িভ চ্ছি’ অেুস্বাক্ষর েঘরতে। এ েেঘরর 

শুরুঘি চুজিটে োয বের হঘয়ঘে। 

মাননীয় সভাপতি, 

শকাতভি-১৯ মহামাতর জরুতর পতরতস্থ্তি শমাকাতেলায় কাে ককর বেতেক 

উদেযাদগর ঘােতির তেষয়টেদক সামদন তনদয় এদসদছ। একইসদে এটে 
বেতেক সংহতি ও সহদোতগিার প্রদয়াজনীয়িার উপদরও 
আদলাকপাি কদরদছ।  
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সে কজনীন তেষয়গুদলাদি আমাদের অেশযই একসদে কাজ করদি 
হদে। নিুন নিুন অংশীোতরত্ব ও সমসযা সমাধাদনর শিত্র প্রস্তুি 

করদি হদে। সঙ্কীণ ক রাজননতিক স্বাদথ কর উদধ্ব ক উদঠ তেতভন্ন অঞ্চদলর 
সেসয শেশগুদলা এই জাতিসংদঘর মঞ্চ শথদকই িা শুরু করদি 
পাদর। িদেই আমরা সহনশীল ও অন্তভূকজিমূলক উত্তরদণর লদিয 

একটে অথ কেহ সহদোতগিা অজকন করদি পারদো।  

এই ক্রাতন্তলদে জাতিসংঘই শহাক আমাদের ভরসার সদে কাত্তম 
শকন্দ্রস্থ্ল। আসুন, শসই ভরসাদক ো াঁতচদয় রাখার প্রিযদয় আমরা 

সোই হাদি হাি তমতলদয় একদোদগ কাজ কতর।  

শশষ করার আদগ, সারা তেদে শাতন্ত ও নযায় তেচার প্রতিষ্ঠার এই 
মহান সংস্থ্ার সামদন তেগি প্রায় ৪৬ েছর আদগ আমার পতরোদরর 
সেসযদের তনম কমভাদে হিযার নযায়তেচার পাওয়ার প্রিযাশার কথা 
িুদল ধরদি চাই। ১৯৭৫ সাদলর ১৫ই আগস্ট শভাদর একেল 
তেপথগামী ঘািক আমার তপিা, োংলাদেদশর িৎকালীন রাষ্ট্রপতি 
জাতির তপিা েেেনু্ধ শশখ মুজজেুর রহমান, আমার শেহময়ী মা 
শেগম িজজলািুদন্নছা মুজজে, তিন ভাই মুজিদোদ্ধা কযাদেন শশখ 
কামাল, মুজিদোদ্ধা শল. শশখ জামাল, ১০-েছদরর শশখ রাদসল, চাচা 
মুজিদোদ্ধা শশখ আেু নাদসরসহ পতরোদরর ১৮ জন সেসয ও 
তনকোত্মীয়দক তনম কমভাদে হিযা কদর। 
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আতম ও আমার শছােদোন শশখ শরহানা শস সময় তেদেদশ অেস্থ্ান 
করায় শোঁদচ োই। আমাদের ৬ েছর শেদশ তিরদি শেওয়া হয়তন। 
স্বজন হারাদনার শেেনা েুদক তনদয় তেদেদশর মাটেদি তনে কাতসি 
জীেন কাটেদয়তছ। শেদশ তিদর আতম মানুদষর শভাে ও ভাদির 
অতধকার আোদয়র সংগ্রাম শুরু কতর। জাতির তপিার স্বে সুখী-
সমৃদ্ধ শসানার োংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জদনয আজও আতম কাজ কদর 
োজি। েিতেন শোঁদচ থাকদো, মানুদষর কলযাদণর জনয কাজ কদর 
োে, ইনশাআল্লাহ। 

সোইদক আোরও ধনযোে। 

শখাো হাদিজ। 
জয় োংলা, জয় েেেনু্ধ 
োংলাদেশ তচরজীেী শহাক। 

 


