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জারিি রিিাি মহান উরি "সকলিি সালে বন্ধুত্ব, কালিা সালে ববরিিা নয়” সরিলবরিি হি জারিসংঘ প্রিজুলিিলন 

 

রনউইয়কক, ৬ রিলসম্বি ২০২২: 

আজ জারিসংঘ সাধািণ িরিষলে গৃহীি “ইন্টািন্যািনাি ইয়াি অব িায়ািগ অযাজ এ গ্যািারন্ট অব রিস, 

২০২৩”(International Year of Dialogue as a Guarantee of peace, 2023) িীষ কক প্রিজুলিিলনি 

১৪িম প্যািায় সরিলবিন কিা হলিা সব ককালিি সব কলেষ্ঠ বাঙারি, জারিি রিিা বঙ্গবন্ধু প্রিখ মুরজবুি িহমালনি 

ঐরিহারসক ও মহান উরি “সকলিি সালে বন্ধুত্ব, কালিা সালে ববরিিা নয়"(Friendship to all, malice 

towards none), যা বাংিালেলিি িিিাষ্ট্র নীরিি মূি রিরি। প্রকারিি িিবিী রবশ্ব ব্যবস্থা এবং িারিয়া-ইউলেন 

যুলেি ববরশ্বক প্রেক্ষািলে সাধািন িরিষলেি প্রেনারিলি প্রিজুলিিনটি উত্থািন কলি তুককলমরনস্তান । এটি সব কসম্মরিেলম 

গৃহীি হয় ।  

রবশ্বমানবিা ও রবশ্বিারিি অন্যিম েবিা বঙ্গবন্ধুি ঐরিহারসক উরিটি এবািই েেমবালিি মলিা জারিসংঘ 

প্রিজুলিিলন সরিলবরিি হলিা। প্রিজুলিিনটিি ১৪িম প্যািালি বঙ্গবন্ধুি উরিটি প্রযিালব সরিলবরিি হলয়লে,িা রনম্নরূি: 

“োরিদ্র্য, ক্ষুধা, প্রিাগ, রনিক্ষিিা এবং প্রবকািলত্বি রবরুলে িড়াইলয়ি গুরুত্ব স্বীকাি কলি এবং গঠনমূিক 

সহলযারগিা, সংিাি এবং িািস্পরিক প্রবাঝািড়াি প্রেিনায় সকলিি সালে বন্ধুত্ব এবং কািও েরি রবলেষ নয় মলম ক 

প্রজাি প্রেওয়া হলি িা এই উলেশ্যগুরি অজকলন সহায়িা কিলব, (Recognizing the importance of 

combating poverty, hunger, disease, illiteracy and unemployment, and emphasizing 

that friendship to all and malice towards none, in the spirit of constructive cooperation, 

dialogue and mutual understanding, will help to achieve these objectives,)" উলেখ্য ১৯৭৪ 

সালিি ২৫ প্রসলেম্বি জারিসংঘ সাধািণ িরিষলে িাষণোনকালি জারিি রিিা প্রয রবষয়গুলিাি উিি প্রজাি রেলয় রবশ্ব 

িারি েরিষ্ঠাি কো বলিরেলিন, প্রসগুলিাি ধািণামূিক রিরি হলি এই অনুলেেটিি েস্তাবনা বিরি কিা হয়।  

জারিসংলঘ রনযুি বাংিালেলিি স্থায়ী েরিরনরধ িাষ্ট্রদূি মুহাম্মে আব্দুি মুরহি এি রেক রনলে কিনায় রমিলনি 

কূেনীরিক ি. প্রমাোঃ মলনায়াি প্রহালসন প্রিজুলিিনটিি েস্তুরিিব ক প্রেলক শুরু কলি চূড়ািিব ক িয কি রনরবড়িালব কাজ 

কলিন। ফলি রবশ্বিারিলক এরগলয় প্রনওয়াি েলেষ্টায় গৃহীি এই প্রিজুলিিনটিলি জারিি রিিাি ঐরিহারসক উরিটি 

অির্ভ কি কিা সম্ভব হয়।  

প্রিজুলিিনটিলি বাংিালেিসহ েরক্ষণ এরিয়াি সকি প্রেি প্রকা-স্পন্সি কলি। সব কলমাে প্রকা-স্পন্সি কলি ৭০টি 

প্রেি।  

*** 

 

 


