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জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘে ‘জািীয় সংরবধাে রেবস’ পািে 
 

 

রেউইয়র্ক, ০৪ েঘেম্বি ২০২২: 

 

যথাঘযাগ্য িয কাোয় জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘে আজ ‘জািীয় সংরবধাে রেবস’ পািে র্িা হয়। িরিপরিষে 

রবোঘেি ০৩ েঘেম্বি ২০২২ এি েজ্ঞাপে অনুযায়ী এবািই েথিবাঘিি িি রেবসটি পারিি হঘিা। স্থায়ী রিশে আঘয়ারজি 

অনুষ্ঠাঘে শুরুঘিই িাষ্ট্রপরি ও েধােিিীি বাণী পাঠ র্িা হয়। এিপি উন্মুক্ত আঘিাচো পব ক অনুরষ্ঠি হয়। আঘিাচোপঘব ক মূি 

বক্তব্য িাঘেে জারিসংঘে রেযুক্ত বাংিাঘেঘশি স্থায়ী েরিরেরধ িাষ্ট্রদূি মুহাম্মে আব্দুি মুরহি। 

স্থায়ী েরিরেরধ িাঁি বক্তঘব্য সংরবধাে েণয়ঘণি প্রেক্ষাপট তুঘি ধঘি বঘিে, “সংরবধাে বাংিাঘেঘশি সঘব কাচ্চ আইে 

এবং পরবত্র েরিি। এি িয কাো সম্মুন্নি িাো আিাঘেি িাষ্ট্রীয় োরয়ত্ব”। িাঁি বক্তঘব্য উঘঠ আঘস জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু প্রশে 

মুরজবুি িহিাঘেি প্রেতৃঘত্ব েীে ক ২৩ বছঘিি িাজনেরির্ সংগ্রাি ও ৯ িাঘসি িহাে মুরক্তযুদ্ধ প্রশঘষ ১৬ রিঘসম্বি চুড়ান্ত রবজয় 

অজকঘেি পি রর্োঘব িাত্র ১১ িাঘসি িঘে বাঙ্গারি জারিি অরধর্াঘিি েরিি-সংরবধাে িরচি হঘিা প্রসই ইরিহাস।  

১৯৭২ সাঘিি ৪ েঘেম্বি েণপরিষঘে সংরবধাে গৃহীি হওয়াি োক্কাঘি জারিি রপিা প্রয ঐরিহারসর্ োষণ রেঘয়রছঘিে 

িাি গুরুত্ব উঘেে র্ঘি িান্যবি িাষ্ট্রদূি বঘিে, “জারিি রপিা আিাঘেি শুধু স্বাধীেিাই এঘে প্রেেরে, প্রসরেে রিরে বাঙারি 

জারিি জন্য েথিবাঘিি িঘিা এর্টি শাসেিি উপহাি রেঘয়রছঘিে। এি অল্প সিঘয়ি িঘে সদ্য স্বাধীে এর্টি প্রেঘশি 

সংরবধাে িচো র্িাি েটো রবঘে রবিি”। 

সংরবধাে রেবস পািঘেি গুরুত্ব তুঘি ধঘি রিরে বঘিে, এটি েধােিিী প্রশে হারসো সির্াঘিি এর্টি যুোন্তর্ািী 

পেঘক্ষপ। এি ফঘি সির্ারি-প্রবসির্ারি সর্ি পয কাঘয় রবঘশষ র্ঘি িরুে েজঘন্মি িাঘে সরবধাে পাঠ ও এি চচ কা আিও বৃরদ্ধ 

পাঘব। িািা বাংিাঘেঘশি স্বাধীেিা সংগ্রাি, িহাে মুরক্তযুদ্ধ, এবং সংরবধাে েণয়ঘেি ইরিহাস জােঘি আগ্রহী হঘব যা 

বাংিাঘেঘশি সংরবধাঘেি িয কাো, িাৎপয ক ও পরবত্রিাঘর্ আিও সমুন্নি িােঘব। 

সংরবধাঘেি ২১ (২) অনুঘেে -“সকল সময়ে জনগয়ের সসবা কররবার সেষ্টা করা প্রজাতয়ের কয়ম ে রনযুক্ত প্রয়তেক 

ব্যরক্তর কতেব্য” উঘেে র্ঘি িাষ্ট্রদূি মুরহি দূিাবাঘসি সর্ি র্ি কর্িকা ও র্ি কচারিি উঘেঘে বঘিে, “আিিা আিাঘেি র্ি ক ও 

রচন্তায় প্রযে সব কোই সংরবধােঘর্ অনুসিণ র্রি”। 

 উন্মুক্ত আঘিাচো পঘব ক বাংিাঘেঘশি সংরবধাঘেি প্রিৌরির্ত্ব, এবং এি রবরেন্ন োঘেি িাৎপয ক তুঘি ধঘি বক্তব্য িাঘেে 

উপস্থায়ী েরিরেরধ ি. িঘোয়াি প্রহাঘসে, ইঘর্ােরির্ রিরেস্টাি িাহমুদুি হাসাে, রিঘফন্স অযািোইজি রিঘেরিয়াি 

ছাঘেকুজ্জািাে। ১৯৭২ সাঘিি মুি সংরবধাঘেি োো রের্ উঘঠ আঘস এ উন্মকু্ত আঘিাচোয়। আঘিাচর্েণ বঘিে, বাংিাঘেঘশি 

সংরবধাে শুধু আিাঘেি সঘব কাচ্চ আইেই েয় এঘি প্রেঘশি সীিাঘিো, েশাসরের্ রেরি, রবচাি রবোে, আইে রবোেসহ 

িাষ্ট্রপরিচািোি সংরিষ্ট সর্ি রের্ই তুঘি ধিা হঘয়ঘছ, যা পূে কাঙ্গ এবং অেন্য ববরশষ্টযসম্পন্ন এর্টি িাষ্ট্রীয় েরিি। 

 স্থায়ী রিশঘেি বঙ্গবন্ধু রিিোয়িঘে আঘয়ারজি এ অনুষ্ঠােটিঘি রিশঘেি সর্ি স্তঘিি র্ি কর্িকা ও র্ি কচারিেণ 

অংশগ্রহণ র্ঘিে। অনুষ্ঠােটি পরিচািো র্ঘি দূিািয় েধাে ফাহরিে ফািহাে। 
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