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প্রে রযররজ 
 

"উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিয থে কীবাথফ একটি দে অেম্য গদ্ধিথি এদ্ধগথয় দমথি াথয ফাাংরাথে িায উজ্জ্বর 

উোযণ” - আফদুল্লা ীে, জাদ্ধিাংঘ াধাযণ দ্ধযলথেয বাদ্ধি। 

রনউইয়র্ক, ২৮ ভার্ ক ২০২২: 
 

”অে থননদ্ধিক উন্নয়ন, দ্ধক্ষা, াভাদ্ধজক সূচক, প্রযুদ্ধি, ব্াাংদ্ধকাং, গ্রাভীণ উন্নয়ন ফা নাযীয ক্ষভিায়থনয দক্ষথে একটি দে কীবাথফ উন্নয়ন ও 

প্রবৃদ্ধিয থে অেম্য গদ্ধিথি এদ্ধগথয় দমথি াথয , িায উজ্জ্বর উোযণ থি াথয ফাাংরাথে। প্রধানভন্ত্রী দখ াদ্ধনায দূযেী দনতৃথে ফাাংরাথেথয 

ফিথভান যকায ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন ফাস্তফায়থনয ভাধ্যথভ দেথয জন্য মা কযথি দচথয়থেন , ম্ভফি দই অজথনই আজথকয দ্ধেথন ফঙ্গফন্ধুয প্রদ্ধি ফথচথয় 

ফড় শ্রিা” –আজ দ্ধফথেী অদ্ধিদ্ধেফথগ থয  ম্মাথন জাদ্ধিাংথঘ ফাাংরাথে স্থায়ী দ্ধভন আথয়াদ্ধজি স্বাধীনিা ও জািীয় দ্ধেফ ২০২২ উেমান অনুষ্ঠাথন 

একো ফথরন জাদ্ধিাংঘ াধাযণ দ্ধযলথেয বাদ্ধি আব্দুল্লা াদ্ধে । ইথবন্টটিথি দস্য যাষ্ট্রমূহয তারধর্ যাষ্ট্রদূত  স্থায়ী েরতরনরধ এফং 

জারতংহঘয উচ্চ ম কাহয়য র্ভ কর্তকাগণ উরস্থত রিহরন। 
 

জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুরজবুয যভাহনয েরত গবীয শ্রদ্ধা েদ কন র্হয রতরন ফহরন , “আজথক আভাথেয ভথধ্য মাযা ফঙ্গফন্ধু দখ 

মুদ্ধজবুয যভানথক জানায সুথমাগ ানদ্ধন , তাহদয কাথে আভায অনুথযাধ , আনাযা িাঁয ৭ই ভাথচ থয বালণটি ড়ুন , দমটি আজ ইউথনথকায দভথভাদ্ধয 

অপ ওয়ার্ল্থ ইন্টাযন্যানার দযদ্ধজস্টাথয অন্তর্ভ থি থয়থে ”। দ্ধিদ্ধন গণিন্ত্র , াভাদ্ধজক ন্যায়দ্ধফচায , ও াাংস্কৃদ্ধিক অন্তর্ভ থদ্ধিয প্রদ্ধি ফঙ্গফন্ধুয অটর 

দ্ধফশ্বাহয কো উহেখ র্হযন। 
 

াধাযণ রযলদ বারত বালাগত  াংস্কৃরতর্ বফরর্হযেয উন্নয়প্রন ফাংরাহদহয অফদাহনয েংা র্হযন। মায পহর জারতংঘ ২১প্র 

প্রপব্রুয়ারযহর্ আন্তজকারতর্ ভাতৃবালা রদফ রহহফ স্বীকৃরত প্রদয়।  রতরন এ রফলহয় ফঙ্গফন্ধুয প্রনতৃহেয র্থা স্মযণ র্হযন, মা রফলয়টিহর্ আন্তজকারতর্ 

এহজন্ডায় এত উঁচুহত তুরহত ভূরভর্া প্রযহখহি। 
 

াধাযণ দ্ধযলে বাদ্ধি ফথরন , ফাংরাহদহ উদীয়ভান অথ কনীরতয াহথ যহয়হি োণফন্ত গণতন্ত্র। দকাদ্ধবড-১৯ ভাভাযী য অেতোরত 

চযাথরঞ্জ থেও ফাাংরাথেথয দটকই আে থ-াভাদ্ধজক উন্নয়থনয একটি ফড় প্রভাণ র জাদ্ধিাংঘ াধাযণ দ্ধযলে র্তৃকর্ গি ফেয এরদ্ধডদ্ধ কযাটাগদ্ধয 

দেথক ফাাংরাথে প্রয চুড়ান্তবাহফ উত্তযহণয সুারয েদান। দ্ধিদ্ধন জনগণ , দ্ধফথল কথয নাযীয ক্ষভিায়থনয জন্য ফাাংরাথেথয অব্াি দ্ধফদ্ধনথয়াথগয 

প্রাংা কথযন। দ্ধিদ্ধন ফাাংরাথেথয জািীয় দলাগান: "জয় ফাাংরা" উচ্চাযণ কথয িায ফিব্ প্রল র্হযন। 
 

জারতংহঘ রনমৄক্ত ফাংরাহদহয স্থায়ী েরতরনরধ যাষ্ট্রদূত যাফাফ পারতভা তাঁয স্বাগি ফিথব্ জাদ্ধিয দ্ধিা ফঙ্গফন্ধু দখ মুদ্ধজবুয যভাথনয 

দনতৃথে ফাাংরাথেথয সুেীঘ থ স্বাধীনিা াংগ্রাভ এফাং ভান মুদ্ধিযুথিয ইদ্ধিা তুথর ধথযন।  
 

ফঙ্গফন্ধুয যযাষ্ট্র নীদ্ধি “ফায াথে ফন্ধুে , কাযও প্রদ্ধি দ্ধফথেল নয় ” উথল্লখ কথয যাষ্ট্রদূত পারতভা ফথরন, “ফহুাদ্ধক্ষকিায প্রদ্ধি আভাথেয 

প্রম অদ্ধফচর দ্ধফশ্বা তা এই আে থ দেথকই এথথে ”। ১৯৭৪ াথর জাদ্ধিাংঘ াধাযণ দ্ধযলথে ফঙ্গফন্ধুয প্রেভ বালণ দেথক উদ্বৃত র্হয রতরন ফহরন, 

“জাদ্ধিাংঘ নথে দম ভান আেথ থয কো ফরা থয়থে িা আভাথেয জনগথণয আে থ”। 
 

যাষ্ট্রদূত পারতভা ফহরন, “জারতয রতায প্রই আদর কর্ ভভ কফাণী আজও উজ্জ্বর। জাদ্ধিাংথঘ, আভযা দর্র দ্ধফলয় রনহয় র্থা ফরর  

প্রনতৃে প্রদই মায রক্ষয একটি অন্তর্ভ থদ্ধিমূরক  ভতারবরত্তর্ রফশ্বব্যফস্থা গথড় দিারা। াদ্ধন্তযক্ষা এফাং াদ্ধন্ত দ্ধফদ্ধনভ থাণ ইসুযথি আভাথেয দনতৃে ; াদ্ধন্তয 

াংস্কৃদ্ধি, এফাং দ্ধফশ্ব াদ্ধন্ত ও দ্ধস্থদ্ধিীরিায জন্য আভাথেয আহ্বান ; বযাকদ্ধন ভিা , দ্ধডদ্ধজটার দ্ধফবাজন দূয কযা , জরফাম়ু ংক্রান্ত রফলয় ও 

ন্যায়দ্ধফচায েরতষ্ঠায র্াজ এরগহয় প্রনয়া, অদ্ধবফান ভস্যা  অদ্ধবফাীথেয অদ্ধধকায যক্ষা, দ্ধরঙ্গ ভিা প্রদ্ধিষ্ঠা এফাং দ্ধশুথেয অদ্ধধকায যক্ষায় 

আভাহদয েরতশ্রুরত র জাদ্ধিাংথঘয োদ্ধয়েীর েস্য দ্ধথথফ আভাহদয অঙ্গীকাথযয ফদ্ধিঃপ্রকা। এ প্রথঙ্গ দ্ধিদ্ধন ভা নরফর্ আহ্বফাহন াড়া রদহয় 

দ্ধভয়ানভায দেথক প্রজাযপূফ কর্ ফাস্তুচুেত ১০ রাথখয দফদ্ধ দযাদ্ধঙ্গাথক আশ্রয় দেওয়ায প্রক্ষহয ফাাংরাথেথয াী দ্ধিাথন্তয র্থা উহেখ র্হযন। 
 

  স্বাধীন দে দ্ধথথফ ৫১ ফেথযয অগ্রমাযায় ফাাংরাথে প্রমর্র রূান্তযধভী দ্ধযফিথন এহনহি এফাং প্রম আে থ-াভাদ্ধজক উন্নরত াধন র্হযহি 

তা তুথর ধথযন যাষ্ট্রদূত পারতভা। রতরন ফহরন, “প্রধানভন্ত্রী দখ াদ্ধনা াভথন দেথক এই অদম্য অগ্রমাযায দনতৃে দ্ধেথেন”। েধানভন্ত্রীয গরতীর 

দনতৃথে ফাংরাহদ ২০৪১ াথরয ভথধ্য উন্নি-মৃদ্ধ প্রদহ দ্ধযণি য়ায হথ এরগহয় মাহে। 
 

জাদ্ধিাংথঘয কর গুরুেপূণ থ আথরাচনায় ফহুাদ্ধক্ষকিা  মূল্যহফাধ মুন্নি যাখায জন্য ফাাংরাথেথয প্রদ্ধিশ্রুদ্ধি পুনব্থি কথয যাষ্ট্রদূত 

পারতভা তাঁয ফিব্ দল কথযন। 

প্রর্ারবড-১৯ জরনত র্াযহণ দীঘ ক োয় দুফিয য জারতংহঘ ফাংরাহদ স্থায়ী রভহনয ফঙ্গফন্ধু রভরনায়তহন ভান স্বাধীনতা  জাতীয় 

রদফহয উৎফমূখয এই আহয়াজহনয ভূয়ী েংা র্হযন আভরন্ত্রত অরতরথগণ। অরতরথগণহর্ ফাংরাহদহয ঐরতেফাী খাফায দ্বাযা অোায়ন র্যা 

য়। 

*** 


