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জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘে জািীয় প্রশাক রেবস পািে 

জারিি রপিাি আেশ শ ধািণ কঘি িরুে সিাজ বাংিাঘেশঘক এরিঘয় রেঘব আজঘকি রেঘে এই প্র াক আিাঘেি েিযয় -স্পীকাি 

ড. রশিীে শািরিে প্র ৌধুিী 

রেউইয়কশ, ১৫ আিস্ট ২০২২: 
 

“জারিি রপিাি আেশ শ ধািণ কঘি িরুে সিাজ বাংিাঘেশঘক এরিঘয় রেঘব, আজঘকি রেঘে এই প্র াক আিাঘেি েিযয়” আজ জািীয় 

প্রশাক রেবস ও জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুরজবুি ি িাঘেি ৪৭িি শা ােি বারষ শকী পািে উপিঘে রেউইয়কশস্থ জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশে 

আঘয়ারজি অনুষ্ঠাঘে েধাে অরিরিি বক্তঘে একিা বঘিে বাংিাঘেশ জািীয় সংসঘেি স্পীকাি ড. রশিীে শািরিে প্র ৌধুিী। উঘেখ্য রিরে সিকারি 

সফঘি রেউইয়কশ অবস্থাে কিঘেে। 
 

স্থােীয় সিয় সন্ধ্যা সািটায় রিশেস্থ বঙ্গবন্ধু রিিোয়িঘে যিাঘযাগ্য িয শাোয় ও অিযন্ত ভাবিম্ভীি পরিঘবঘশ জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু প্রশখ 

মুরজবুি ি িাঘেি শা াোৎ বারষ শকী এবং জািীয় প্রশাক রেবস পািে অনুষ্ঠাে আঘয়াজে কঘি জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশে। এঘি যুক্তিাষ্ট্র 

আওয়ািী িীি ও এি স ঘযািী সংিঠে, মুরক্তঘযাদ্ধািণ, এবং যুক্তিাঘষ্ট্র বসবাসিি রবরভন্ন প্রেণী-প্রপশাি রবপুি সংখ্যক েবাসী বাংিাঘেরশ অংশগ্র ণ 

কঘিে। জািীয় পিাকা অধ শেরিি িাখা ও জািীয় সঙ্গীি পরিঘবশঘেি িাধ্যঘি শুরু  য় রেবসটিি কি শসূর । এিপি জারিি রপিা, বঙ্গিািা এবং 

িাঁঘেি শ ীে পরিবািবি শস  ১৫ আিঘস্টি সকি শ ীেঘেি রবঘে ী আত্মাি েরি েদ্ধা জারেঘয় োঁরিঘয় একরিরেট রেিবিা পািে কিা  য়।  
 

 বঙ্গবন্ধু রিিোয়িঘে িরেি জারিি রপিাি েরিকৃরিঘি পুস্পস্তবক অপ শঘেি িাধ্যঘি েদ্ধাঞ্জরি জ্ঞাপে কঘিে জািীয় সংসঘেি স্পীকাি ড. 

রশিীে শািরিে প্র ৌধুিী। এসিয় স্পীকাঘিি সাঘি রেঘিে জারিসংঘে রেযুক্ত বাংিাঘেঘশি স্থায়ী েরিরেরধ ও িাষ্ট্রদূি প্রিা াম্মে আব্দুি মুর িস  

রিশঘেি সব শস্তঘিি কি শকিশা ও কি শ ারিিণ। অিপি রেবসটি উপিঘে প্রেওয়া ি ািান্য িাষ্ট্রপরি, িােেীয় েধােিন্ত্রী, িােেীয় পিিাষ্ট্রিন্ত্রী ও িােেীয় 

পিিাষ্ট্র েরিিন্ত্রীি বাণী পাঠ কঘি প্রশাোঘো  য়। জারিি রপিাি জীবে ও কঘি শি উপি রেরি শি একটি োিাণ্য রভরডও েেশ শে কিা এ পঘব শ। এি পি 

শুরু  য় জািীয় প্রশাক রেবস উপিঘে আঘিা ো। এঘি যুক্তিাষ্ট্র আওয়ািী িীঘিি প্রেতৃবৃন্দ ও মুরক্তঘযাদ্ধািণ বক্তে েোে কঘিে।  
 

স্পীকাি ড. রশিীে শািরিে প্র ৌধুিী িাঁি বক্তঘে জারিি রপিাি শশশব ও শকশিস  িাঁি পরিবাঘিি ইরি াস-ঐরি য এবং সূেীে শ 

িাজনেরিক জীবঘেি োোরেক তুঘি ধঘিে। দূ:খ-দূে শশাগ্রস্থ ও অস ায় িানুঘষি েরি জারিি রপিাি িভীি িিঘেি কিা উঘেখ কঘি রিরে বঘিে, 

জারিি রপিা রেঘিে রবঘেি প্রশারষি বরিি িানুঘষি মুরক্তি অগ্রোয়ক। সদ্য স্বাধীে যুদ্ধরবধ্বস্থ একটি প্রেঘশি ভগ্নস্তুঘপি উপি োঁরিঘয় কীভাঘব জারিি 

রপিা বাংিাঘেশঘক প্রসাোি বাংিায় পরিণি কিঘি প্র ঘয়রেঘিে িা তুঘি ধঘিঘে স্পীকাি। রিরে বঘিে, জারিি রপিাি প্রসই আেশ শ ধািণ কঘিই 

েধােিন্ত্রী প্রশখ  ারসো আজ বাংিাঘেশঘক উন্নয়ঘেি প্রিাি িঘডঘি পরিণি কঘিঘেে। আিিা আজ স্বঘপান্নি প্রেঘশি কযাঘটিরি প্রিঘক উন্নয়েশীি 

প্রেঘশ উত্তীণ শ  ঘয়রে। কৃরষ, রশো, স্বাস্থয, প্রযািাঘযাি, োরিদ্র্য রবঘিা ে, রবদ্যযৎ, শবঘেরশক সম্পকশস  েরিটি প্রসক্টঘি বাংিাঘেশ আজ রবঘেি রবস্ময়। 

পদ্মাঘসতুস  রবরভন্ন প্রিিা উন্নয়ে েকঘপি উো িণ তুঘি ধঘি স্পীকাি বঘিে, জারিি সকি উন্নয়ঘে জারিি রপিা আঘেে এবং র িরেে িাকঘবে। 

এসরডরজ’ি উো িণ প্রটঘে রিরে বঘিে, এি অঘেকগুঘিা িেয ও অভীঘস্টি কিা জারিি রপিা ১৯৭৪ সাঘি জারিসংে সাধািণ পরিষঘে প্রেওয়া 

ভাষঘণ উঘেখ কঘি প্রিঘেে। 
 
 

রেউইয়কশ সফিিি পিিাষ্ট্র িন্ত্রণািঘয়ি প্রিরিটাইি অযাঘফয়াস শ ইউরেঘটি সর ব রিয়াি অযাডরিিাি খুিরশে আিি েেত্ত বক্তঘে স্বাধীেিাি 

পি  ট্টগ্রাি বন্দি স ি কিাি প্রেঘে জারিি রপিাি দূিেশীিাি কিা তুঘি ধঘিে। 
 

  জািীয় প্রশাক রেবঘসি িাৎপয শ এবং জারিি রপিাি জীবোেশ শ তুঘি ধঘি স্বািি ভাষণ প্রেে িাষ্ট্রদূি মুর ি। রিরে ১৯৭৪ সাঘি েিিবাঘিি 

িঘিা জারিসংঘে প্রেওয়া জারিি রপিাি ভাষঘণি অংশরবঘশষ -“িােব জারিি অরস্তে িোি জন্য শারন্ত একান্ত েিকাি। এই শারন্তি িঘধ্য সািা 

রবঘেি সকি েি-োিীি িভীি আশা-আকাক্সো মূিশ  ঘয় িঘয়ঘে। ন্যায় েীরিি উপি েরিরষ্ঠি ো  ঘি শারন্ত কখঘো স্থায়ী  ঘি পাঘি ো” উদ্বৃি 

কঘিে। স্থায়ী েরিরেরধ বঘিে, জারিি রপিাি কািজয়ী প্রসই ভাষঘণি িি শবাণী এবং িাঁি েীরি-আেশ শ অনুসিণ কঘি রবে শারন্ত েরিষ্ঠায় প্রেতৃেশীি 

ভূরিকা প্রিঘখ  ঘিঘে বাংিাঘেশ। 
 

  যুক্তিাষ্ট্র আওয়ািী িীি ও মুরক্তঘযাদ্ধা প্রেতৃবৃন্দ েন্ডোপ্ত খুেীঘেি িঘধ্য যািা এখেও রবঘেঘশ অবস্থাে কিঘেে িাঘেি প্রেঘশ রফরিঘয় এঘে 

রব াঘিি মুঘখামুরখ কিাি প্রেঘে যুক্তিাঘষ্ট্র বসবাসিি সকি েবাসী বাংিাঘেশীঘেি এরিঘয় আসাি আহ্বাে জাোে। িািা বঘিে, “আিিা  াই জারিি 

রপিাি প্রকাঘো খুেীই প্রযে রব াঘিি  াি প্রিঘক পাি ো পায়”। বক্তািণ পঘেি আিঘস্টি এই প্রশাকঘক শরক্তঘি রূপান্তি কিাি িাধ্যঘি জারিি রপিা প্রয 

স্বঘেি প্রসাোি বাংিা রবরেি শাঘণি স্বে প্রেঘখরেঘিে স্ব স্ব অবস্থাে প্রিঘক িা অজশঘেি দৃঢ় েিযয় েক্ত কঘিে। 
 

সবঘশঘষ ১৫ আিঘস্টি শ ীেঘেি আত্মাি িািরফিাি কািো কঘি রবঘশষ প্রিাোজাি কিা  য়। 

*** 


