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ড. িমlন িব াস

বতর্ মান  িবে  জািতসংঘ  আজ
aপিরহাযর্—e  কথা  asীকার  করার
uপায়  েনi—জািতসংঘেক  আেরা
শিkশালী  o  েজারদার  করার  জনয্  সব
সদসয্ভুk  েদেশর  pিত  eভােবi  eকদা
আhান  জািনেয়িছেলন  pধানমntী  েশখ
হািসনা।  িতিন  জািতসংেঘর  74তম
সাধারণ  aিধেবশেন  েযাগদােনর  জনয্  22
েসেpmর  িনu  iয়েকর্  েপৗঁছােবন।
aিধেবশেন  যথারীিত  বাংলায়  ভাষণ
েদেবন  27  েসেpmর;  28  েসেpmর  তার
73তম  জnিদন।  2009  সাল  েথেক
eকটানা ভাষেণর eিট হেলা 11তম ভাষণ;

সবর্েমাট kমতার 16 বছের 14তম ভাষণ। কারণ 1996 েথেক 2001 পযর্n শাসনকােল িতিন িতনবার
জািতসংেঘর সাধারণ aিধেবশেন ভাষণ িদেয়েছন।
জািতসংেঘর সাধারণ aিধেবশেন েদoয়া েশখ হািসনার 13িট ভাষণ পযর্ােলাচনা করেল আমরা েদখেত
পাi,  িব সভায়  িতিন  নতুন  পৃিথবী  িবিনমর্ােণ  বাংলােদেশর  agণী  ভূিমকা  পালেনর  dয্থর্হীন  a ীকার
েঘাষণা  কেরেছন  pথম  েথেকi।  িব বাসীেক  িতিন  জািনেয়  িদেয়েছন  েয  বাংলােদশ  আর  িপিছেয়  েনi।
িব শািn,  িনরাপtা  o  unয়েনর  লেkয্  জািতসংেঘর  গৃহীত  েয  েকােনা  আথর্সামািজক  কমর্কা  eেদেশর
oপর নয্s করা হেল েসi ঐিতহািসক দািয়t পালেন সkম আমরা। লk করা যায়, জািতসংঘ সাধারণ
পিরষেদর  aিধেবশেন  pদt  ভাষেণ  pধানমntী  েশখ  হািসনা  aতয্n  pতয্য়দীp  কে  aসাধারণ  কথা
ucারণ কেরেছন  eকটানা  কেয়ক বছর। িতিন  িব শািn, িনরাপtা, িsিতশীলতা, unত  o unয়নশীল
িবে র মেধয্ িবদয্মান aথর্ৈনিতক ৈবষময্ দরূীকরণ, িব বয্াপী সুষম unয়ন িনি তকরণ eবং kুধা o
পরমাণু  aেstর  শ ামkু  িব  গেড়  েতালার  জনয্  আেরা  বিল ,  কাযর্কর,  বাsবসmত  o  সমেয়াপেযাগী
পদেkপ gহেণর জনয্ জািতসংেঘর  pিত uদাt আhান জািনেয়েছন বারবার। েশখ হািসনার আhান সব
সময়i  িছল  িবেশষ  তাtপযর্পূণর্।  eকিবংশ  শতাbীর  বািসnারা  চায়  যুd  o  সমরসjার  untতামkু,
পরমাণু aেstর শ ামkু eক শািnময় িব ; চায় রাজৈনিতক িদক েথেক িsিতশীল o গণতািntক িব  eবং
aথর্ৈনিতক িদক েথেক দািরdয্মkু, unত o সমৃd পৃিথবী। িব বাসীর ei pতয্াশা পূরেণর েশষ ভরসাsল
হেc  জািতসংঘ।  কারণ,  eকমাt  জািতসংঘi  হেc  eমন  eকিট  িব সংsা,  যা  িব বয্াপী  sায়ী  o
বয্াপকিভিtক শািn pিত ার েkেt পারsিরক সমেঝাতার কাঠােমা িনধর্ারণ eবং আথর্সামািজক unয়ন
িনি ত o tরািnত করার জনয্ পৃিথবীর মানেুষর আnিরক pেচ া o কেমর্াদয্েগর pিতিনিধt কের। আর
েস কারেণi জািতসংঘ তার pিত ালg েথেক িব শািn, িনরাপtা o unয়েনর জনয্ সিkয় ভূিমকা পালন
কের eেসেছ। ei শতাbীেত eেস িব বাসী জািতসংেঘর কােছ আেরা সিkয় o বিল তর ভূিমকা pতয্াশা
কের। পাবর্তয্ চ gােম শািn pিত ায় aননয্ aবদান রাখার জনয্ জািতসংেঘর a সংগঠন iuেনেsা েশখ
হািসনােক 1998 সােলর ‘েফিলk েফ বiিন’ শািn পুরsাের ভূিষত কেরেছ। 1999 সােল kুধার িব েd
আেnালেনর aবদােনর sীকৃিতs প জািতসংেঘর িব  খাদয্ কমর্সূিচ (FAO) কতৃর্ ক ‘েসেরস পদক’ লাভ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

কেরন pধানমntী েশখ হািসনা। তার িনরলস pেচ ায় 1999 সােলর নেভmের iuেনেsার 30তম সাধারণ
সেmলেন  21  েফbয়ািরেক  আnজর্ ািতক  মাতৃভাষা  িদবস  িহেসেব  েঘাষণা  কের।  িশ মৃতুয্  hাস-সংkাn
eমিডিজ-4  aজর্ েনর  sীকৃিতs প  জািতসংঘ  কতৃর্ ক  eমিডিজ  aয্াoয়াডর্ -2010  পুরsার  লাভ  কেরন
িতিন।  2012  সােল  বাংলােদেশ  সাংsৃিতক  ৈবিচtয্  রkা  eবং  সাংsৃিতক  কাযর্kম  eিগেয়  িনেত  িবেশষ
aবদােনর জনয্ iuেনেsা কতৃর্ ক ‘কালচারাল ডাiভারিসিট পদক’ লাভ কেরন েশখ হািসনা। 17 িডেসmর
সাধারণ aিধেবশেনর সভায় 193িট সদসয্রাে র সমথর্েন জািতসংেঘ তার েদoয়া ‘জনগেণর মতায়ন’ o
‘শািnর সংsৃিত’ psাব পাশ হয়। 2013 সােলর 23 েসেpmর েদেশ খােদয্র িনরাপtা o দািরdয্ িবেমাচেন

tপূণর্ aবদােনর sীকৃিত িহেসেব inারনয্াশনাল aগর্ানাiেজশন ফর সাuথ-সাuথ েকা-aপােরশেনর
‘সাuথ-সাuথ  aয্াoয়াডর্ -2013’ পুরsার  লাভ  কেরন  pধানমntী।  2014  সােলর  8  েসেpmর  নারী  o
কনয্ািশ েদর sাkরতা o িশkার pসাের aসামানয্ aবদােনর sীকৃিত িহেসেব pধানমntী েশখ হািসনােক
‘শািnর বৃk’ (ি  aব িপস) sারক uপহার pদান কের iuেনেsা। eকi বছেরর েসেpmের জািতসংেঘর
29তম  িবেশষ  aিধেবশেনর  েkেডনিশয়াল  কিমিটর  েচয়ারময্ােনর  দািয়t  পালন  কেরন  েশখ  হািসনা।
2015 সােল জািতসংেঘর পিরেবশিবষয়ক সেবর্াc সmান ‘চয্ািmয়নস aব দয্ আথর্’ পুরsার েপেয়েছন
িতিন।  aনয্িদেক  েgাবাল  িনuজ  eেজিn  inার  েpস  সািভর্ স  (আiিপeস) েরািহ া  সংকট  েমাকািবলায়
pধানমntীর  গিতশীল  o  দরূদশর্ী  েনতৃেtর  জনয্  তােক  সংগঠনিটর  পk  েথেক  তার  aতয্n  মযর্াদাশীল
inারনয্াশনাল  aয্ািচভেমn  aয্াoয়াডর্  pদান  কের।  তাছাড়া  েgাবাল  েহাপ  েকায়ািলশন  তােক  ‘2018
েsশাল িরকগিনশন ফর আuটsয্ািnং িলডারিশপ aয্াoয়াডর্ ’ pদান কের।
জািতসংেঘর  সােবক  মহাসিচব  (2007-2015)  বান  িক  মুন  বেলেছন,  েশখ  হািসনা  নারীর  kমতায়েন,
সামিরক  শাসন  o  জি বাদ  utখাত  eবং  গণতািntক  pিত ান েলােক  সবল  করার  aনকুরণীয়  দৃ াn
sাপন  কেরেছন।  জািতসংেঘর  udাsিবষয়ক  কাযর্kম  (iueনeiচিসআর)  2017  সােল  েরািহ ােদর
িবষেয় েনoয়া পদেপ েলার pশংসা eবং বতর্ মান মহাসিচব বাংলােদেশ আি ত শরণাথর্ীেদর aবsা েদেখ
সnি  pকাশ কেরেছন।
n েলখক : aধয্াপক, জগnাথ িব িবদয্ালয়
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