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তাফােয়ল আহেমদ

যিদন জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান জািতসংেঘ মাতৃভাষা বাংলায় ব তৃা কের আ জািতক অ েন এক
অন  ও মহ র দৃ া  াপন কেরন সিদনিট  িছল বুধবার। ব ব রু সফরস ী  িহেসেব  জািতসংেঘর সাধারণ
পিরষেদর ২৯তম অিধেবশেন যাগদােনর লভ সৗভাগ  আমার হেয়িছল। বছর ঘেুর িদনিট এেল অ পম সই

িৃতময় িদন েলার কথা মানসপেট ভেস ওেঠ। আমােদর জাতীয় জীবেন এিদনিটর  অপিরসীম। মাননীয়
ধানম ী ব ব কু া শখ হািসনা এবারও জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর ৭৪তম অিধেবশেন যাগদান করেছন।

জািতর িপতার দৃ া  অ সরণ কের ব ব কু া ইেতামেধ  জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর অিধেবশেন মাতৃভাষা
বাংলায় ব তৃা দান কেরেছন। ি য় মাতৃভাষার িত আমােদর এই গাঢ় ভালবাসার ফেলই ১৯৫২-এ সংঘিটত
মহান ভাষা আে ালেনর িৃতিবজিড়ত শহীদ িদবস ‘এ েশ ফ য়াির’ ১৯৯৯ সাল থেক িব জুেড় ‘আ জািতক
মাতৃভাষা িদবস’ েপ উদযািপত হয়। এর ভ উে াধনিট হেয়িছল মলূত মানবজািতর সেবা  ফারাম জািতসংেঘ
ব ব  ুকতৃক মাতৃভাষা বাংলায় ভাষেণর মধ  িদেয়।

ঐিতহািসক এই িদনিটর সূচনা হয় একই বছেরর ১৮ সে র বধুবার। বাংলােদশ সময় ভার ৪টায় জািতসংেঘর
সাধারণ পিরষেদর অিধেবশেন সবস িত েম বাংলােদশেক জািতসংেঘর ১৩৬তম সদ  রা েপ আ ািনকভােব

হণ করা হয়। এই ঘাষণািট শানার অধীর আ েহ অেপ মাণ ব ব ু তাৎ িণক িতি য়ায় বেলিছেলন, ‘আিম
খুিশ হেয়িছ য, বাংলােদশ জািতসংেঘ তার ায  আসন লাভ কেরেছ। জািত আজ গভীর কতৃ তার সে  রণ
করেব যারা বাংলােদশেক াধীন ও সাবেভৗম দশ িহেসেব িত া করেত তােদর জীবন উৎসগ কের গেছন সই
শহীদেদর কথা জািত আজ ার সে  রণ করেছ।’ াধীন বাংলােদেশর এই অজন মলূত ব ব রু রা নায়েকািচত

া ও দূরদৃি  এবং আ জািতক রাজনীিতর ে  িবরাট সাফেল রই িত িত। এই ভ সি ণেক সামেন
রেখই জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর অিধেবশেন যাগদােন ব ব রু সফরসূচী িঠক করা হয়। সই িহেসেব ২৩
সে র সামবার সকাল সােড় ৭টায় বাংলােদশ িবমােনর ল ডন াইেট আমরা ঢাকা ত াগ কির। সবেমাট ২৪

সদে র সফরস ীর মেধ  িছেলন পিরক না কিমশেনর ডপিুট চয়ারম ান ড. ল ইসলাম, ব ব রু ব ি গত
িচিকৎসক ডাঃ নূ ল ইসলাম, গ াস ও ওেয়ল ডেভলপেম ট কেপােরশেনর চয়ারম ান ড. হািববরু রহমান, এম আর
িসি কী এমিপ, আসা ামান খান এমিপ, দিনক ইে ফাক স াদক আেনায়ার হােসন ম ু এবং আরও অেনেক।
ল ডেন যা ািবরিতর পর ঐিদন রােত প ান এ ােমর িনউইয়ক াইেট ানীয় সময় রাত সােড় ৮টায় আমরা কেনিড
িবমানব ের  অবতরণ  কির।  িবমানব ের  সংবধনা  জানােত  উপি ত  িছেলন  পররা ম ী  ড.  কামাল  হােসন,
যু রাে  িনযু  রা দূত হােসন আলী এবং জািতসংেঘ বাংলােদেশর ায়ী িতিনিধ এস এ কিরম। িবমানব র
থেক ব ব ু এবং কামাল হােসনেক হােটল ‘ওয়ালডফ এ াে ািরয়া’য় আর আমােদর অ  এক হােটেল িনেয়

যাওয়া হয়। ব ব ু হােটল কে  েবশ কের িজে স কেরন, ‘ তাফােয়ল কাথায়?’ কমকতাগণ জানান, ‘ ার
এটা তা খুব এ েপনিসভ হােটল, তাই তােদরেক অ  রাখা হেয়েছ।’ তখন ব ব ু বেলন, ‘ কন, তামরা জান
না তাফােয়ল তা ম ীর পদমযাদায়? যাও তােক িনেয় এেসা এবং আমার কাছাকািছ তাফােয়লেক জায়গা দাও।’
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ব ব রু  িনেদশমেতা  দূতাবােসর  কমকতাগণ  তগিতেত  আমােক  ব ব রু  কাছাকািছ  থাকার  ব ব া  কেরন।
এভােবই ব ব  ুঅপার িপতেৃ েহ আমােক দেখেছন। সব সময় িনেজর কাছাকািছ চােখ চােখ রেখেছন।

‘ওয়ালডফ এ াে ািরয়া’য় ব ব রু হােটল কে  দশনাথীেদর আগমন িছল চােখ পড়ার মেতা। অিধেবশেন আগত
িতিনিধ দেলর নতৃবৃ সহ সাধারণ লাকজনও ব ব রু দশন াথী িছেলন। মািকন যু রাে র পররা ম ী হনির

িকিস ার হােটল কে  এেস ব ব রু সে  সা াত কেরন। এরপর আেস তীি ত সই মােহ ণ। জািতসংেঘর
সাধারণ পিরষেদর অিধেবশেন সদ  সদ পদ া  াধীন বাংলােদেশর ধানম ী ব ব রু ব তৃা। িনউইয়ক সময়
িবকাল ৩টায় এবং বাংলােদশ সময় রাত ৩টায় যখন ব তৃা দােনর জ  ব ব রু নাম ঘািষত হয় তখন িব
নতৃবেৃ র মু মু  করতািলেত চারিদক মখুিরত হেয় ওেঠ। মে  দাঁিড়েয় ভাব লভ ভি েত চতুিদেক তািকেয়

পিরষেদ সমাগত িব  নতৃবৃ েক সে াধন কের আ জািতক রাজনীিতর সেবা  সং া জািতসংঘেক ‘মানবজািতর
মহান পালােম ট’ উে খ কের ব ব ু তাঁর ব তৃা  কেরন। জািতসংেঘ ব ব ইু থম রা নায়ক িযিন মাতৃভাষা
বাংলায় ব তৃা কেরন। ব ব  ুব তৃায় বেলিছেলন, ‘শাি  ও ােয়র জ  পিৃথবীর সকল মা েষর আশা-আকা া
িবমতূ হেয় উঠেব এমন এক নয়া িব  ব ব া গেড় তলুেত বাংলােদশ আজ পণূ অ ীকারব ।’ িতিন আরও বেলন,
‘জািতসংেঘর সনেদ যসব মহান আদশ উৎকীণ রেয়েছ তারই জ  আমােদর দেশর লাখ লাখ মা ষ চরম ত াগ

ীকার  কেরেছ।’  সিদন  সাধারণ  পিরষেদর  অিধেবশেন  সভাপিতর  আসন  অল তৃ  কেরিছেলন  আলিজিরয়ার
তৎকালীন পররা ম ী-িযিন িকছুিদন আেগও দশিটর রা পিত িছেলন, আব ল আিজজ বতুাি কা। তাঁেক আিম
ইেতাপূেবই  কাছ  থেক  দেখিছলাম।  ব ব েুক  ওআইিস  সে লেন  নয়ার  জ  ’৭৪-এর  ২২  ফ য়াির
আলিজিরয়ার িসেড ট য়াের বেুমিদেনর িবেশষ িবমান িনেয় য পাঁচজন পররা ম ী ঢাকায় এেসিছেলন িতিন
িছেলন তােদর অ তম। ব া িহেসেব গণ জাত ী বাংলােদেশর ধানম ীর নাম ঘাষণার সে  সে  পিরষেদর
সভাপিত ীয় আসন থেক উেঠ এেস ব ব েুক মে  তুেল িনেয়িছেলন। িপনপতন িন তার মেধ  ব ব রু ৪৫
িমিনট ব তৃার শেষ সভাপিত িনেজই যখন দািঁড়েয় করতািল িদে ন তখন তঃ তূভােব িবিভ  দেশর রা নায়ক
ও িতিনিধ দেলর সদ বৃ  িবপলুভােব করতািল িদেয় আিল ন কের অিভনি ত কেরেছন ব ব েুক। অভাবনীয়
সই দৃ । ব ব রু িত িব  নতৃবেৃ র িছল গভীর া। আ জািতক রাজনীিতর িহমালয়সম উ তায় আসীন

িছেলন  িতিন। মেন  পেড়  অিধেবশেন  আগত িবিভ  দেশর  িতিনিধ  দেলর সদ গণ  আমােদর কােছ  এেস
বেলিছেলন, ‘সিত ই তামরা গিবত জািত। তামরা এমন এক নতার জ  িদেয়ছ, িযিন ধু বাংলােদেশর নতা নন,
এিশয়ার নতা নন, িতিন সম  িবে র িনযািতত-িনপীিড়ত মা েষর অ তম  নতা।’

ব ব েুক  থেমই অ েরাধ করা হেয়িছল ‘মাননীয় ধানম ী,  আপিন ইংেরজীেত  ব তৃা  করেবন।’  িক  ি য়
মাতৃভাষা বাংলার িত গভীর দরদ ও মম েবাধ থেক ব ব ু বেলিছেলন, ‘আিম মাতৃভাষা বাংলায় ব তৃা করেত
চাই।’ িস া িট িতিন আেগই িনেয়িছেলন। ব ব রু বাংলা ব তৃার ইংেরজী ভাষা র করার  দািয় িট অিপত
হেয়িছল ফা ক চৗধুরীর ওপর। িতিন িছেলন ল ডেন বাংলােদেশর ডপিুট হাইকিমশনার। ছুিটেত দেশ এেসেছন।
ব ব রু িনেদশ, ‘ফা ক, তামার ছুিট নাই। তামােক এখােন কাজ করেত হেব।’  কাজ েলা হে  পািক ােনর

ধানম ী জুলিফকার আলী ভুে ার আস  বাংলােদশ সফেরর িত হণ, বাংলােদেশর সমু সীমা িনধারেণ বমার
(বতমান িময়ানমার) সে  াথিমক আেলাচনা  করেত িতিনিধ দল িনেয় বমায় গমন। বমা থেক ফরার পর
ব ব ু ফা ক চৗধুরীেক ডেক বেলিছেলন, ‘ তামার ল ডন যাওয়া চলেব না। তুিম আমার সে  িনউইয়ক যােব
এবং জািতসংেঘ আিম বাংলায় য ব তৃািট করব তাৎ িণকভােব তুিম সই ব তৃার ইংেরজী ভাষা র করেব।’
ফা ক ভাই র ইংেরজী বেলন ও িলেখন। থেম ফা ক ভাই একটু ঘাবেড় িগেয়িছেলন। তখন পিরি িত সহজ
করেত ব ব ু বেলিছেলন, ‘িরহাসাল দাও। ব তৃা ভাষা েরর সময় ভাবেব যন তুিমই ধানম ী। তেব, পের িক
তা ভুেল যও।’
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মাতৃভাষা বাংলায় ব তৃা দােনর ব ব রু এই িস া িট িছল তাঁর সম  জীবেনর াভািবক এবং যৗি ক পিরণিত।
সিদন ব তৃারত ব ব রু িদেক তািকেয় কবলই মেন হেয়েছ িতিন যন ব  যগু ধের এমন একিট িদেনর অেপ ায়

িনেজেক ত কেরিছেলন। কারণ মাতভৃাষার অিধকার িত ার জ  িতিন িছেলন িনেবিদত াণ। স ত উে খ ,
১৯৪৮-এর ১১ মাচ ভাষা আে ালেনর থম পেবর আে ালেন ব ব ু  মিুজব িছেলন সবাে । তাঁর নতৃে ই
রা ভাষা বাংলার দািবেত ঢাকা িব িবদ ালেয়র সং ামী ছা সমাজ সফল ধমঘট পালন কেরিছল। এরপর ’৫২-এর
২১ ফ য়াির মহান ভাষা আে ালেনর ২য় পেব অ তম রা ভাষা বাংলার দািবেত িতিন কারাগাের ব ী অব ােতই
আমরণ  অনশন  কেরিছেলন। স িত  কািশত  ‘অসমা  আ জীবনী’  ে  ’৫২-এর ২১  ফ য়াির  ভাষা
আে ালন স েক িতিন িলেখেছন, ‘১৯৪৮ সােল ছা রাই এককভােব বাংলা ভাষার দািবর জ  সং াম কেরিছল।
এবার আমার িব াস িছল জনগণ এিগেয় আসেব। কারণ, জনগণ বঝুেত  কেরেছ বাংলা ভাষােক রা ভাষা না
করেত পারেল তােদর দাসে র শৃ ল আবার পরেত হেব।’  (পৃ া-১৯৭)। সং ামী এই বাধ থেক ি য় নতা
ব ব  ুমুিজব মাতৃভাষার শৃ ল মাচেন অনশনরত অব ায় দৃ  অ ীকাের ীয় অিভ ায় ব  কের িলেখেছন, ‘িঠক
কেরিছ জেলর বাইের যাব, হয় আিম জ া  অব ায় না হয় মতৃ অব ায় যাব। ঊরঃযবৎ ও িরষষ মড় ড়ঁঃ ড়ভ ◌ঃযব
লধরষ ড়ৎ  ফবধফ নড়ফু িরষষ মড়.’ (পৃ া-১৯৭)। মাতৃভাষার মযাদা র ায় এমিন মরণপণ অ ীকার িছল তারঁ।
এই িত ার বেল বলবান হেয়ই জািতসংেঘর শীষ নতবৃৃ েক দৃঢ়ভােব বেলিছেলন িনজ ই ার কথা তথা মাতৃভাষা
বাংলায় ব তৃা দােনর কথা।

মাতৃভাষায় ব ব ু  মিুজেবর এই ঐিতহািসক ব তৃার পর অিধেবশেন সমাগত পাঁচিট মহােদেশর িতিনিধ এবং
সম  মািকন যু রাে  ব ল পিঠত জািতসংেঘর ‘ ডিলেগট বেুলিটন’  ব ব েুক ‘িকংবদি র নায়ক মিুজব’  বেল
আখ ািয়ত  কের।  বেুলিটনিটেত  িবে র  িবিভ  দেশর  রা নায়কেদর  দ  ম ব - িতি য়া  প  করা  হয়।
বেুলিটেনর স াদকীয়েত বলা হেয়িছল, ‘এ যাবৎ আমরা িকংবদি র নায়ক শখ মিুজবরু রহমােনর নাম েনিছ।
এখন আমরা তাঁেক কােজর মেধ  দখেত পাব।’ জািতসংেঘ ব ব রু ভাষণ স েক বলা হয়, ‘ব তৃায় িনত
হেয়েছ  মিুজেবর  মহৎক ।’  জািতসংেঘর  মহাসিচব  ড.  ট  ওয়া েহইম  তাৎ িণক  এক  িতি য়ায়  বেলন,
‘বাংলােদেশর ধানম ীর  ব তৃায় আিম আনি ত  ও  গিবত। ব তৃািট  িছল  সহজ,  গঠনমলূক  এবং  অথবহ।’
ব ব রু ভাষেণর ভূয়সী শংসা কের বেুলিটনিটর ভা  িছল, ‘অতীেতর অন সরতা, যেু র ংসলীলা, াকিৃতক
িবপযয় ও িত ল িব  অথৈনিতক পিরি িতর ভয়াবহ ফল িত িহেসেব য অ িবধাজনক পিরি িতর মধ  িদেয়
বাংলােদশ  অ সর হে  তা  বাংলােদেশর নতা  মিুজব  তাঁর ব েব  িবেশষ সহকাের তেুল  ধরার য়াস
পেয়েছন।’ ি িটশ পররা ম ী জমস কালাহান তার িতি য়ায় বেলন, ‘ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর ব ি

আমােক মু  কেরেছ। বা িবকই িতিন এক শি শালী ব ি ।’ বলিজয়ােমর পররা ম ী ভ ান এল সø ড বেলন,
‘ শখ মিুজেবর মহৎক  আিম গভীর আেবগ ভের েনিছ।’ যেুগা ািভয়ার উপ-রা পিত ও পররা ম ী িম. িমিনক
জািতর িপতার ব তৃার ভূয়সী শংসা কের বেলন য, ‘অতীেতর অন সরতা, যেু র ংসলীলা, াকিৃতক িবপযয়
ও িত ল িব  অথৈনিতক পিরি িতর ভয়াবহ ফল িত িহেসেব য অ িবধাজনক পিরি িতর মধ  িদেয় বাংলােদশ
অ সর হে  ব ব রু ভাষেণ তা িবেশষ সহকাের তুেল ধরা হেয়েছ।’

এরপর ২৯ সে র, বাংলােদেশর অথৈনিতক পিরি িত, িব ব াপী মু া ীিতজিনত সম া এবং বাংলােদেশ
সবনাশা ব ার ফেল উ তূ  পিরি িত পযােলাচনায় জািতসংেঘর মহাসিচেবর সে  ব ব রু আেলাচনায় আমার
সৗভাগ  হেয়িছল অংশ হেণর। কাছ থেক দেখিছ অসাধারণ রা নায়েকািচত ায় জািতসংঘ মহাসিচেবর কােছ
েদেশর  ায়  িভ াব ার   তুেল  ধেরিছেলন।  ব ব রু  সে  আেলাচনার  পর  জািতসংঘ  বাংলােদেশর
াণকােয  ৭০ লাখ ডলার সহায়তা  দান  কেরিছল  এবং  উপ-মহাসিচব  ড.  িভ র উম াইখটেক  বাংলােদেশর

সম ার িত িবেশষ নজর রাখার মতা দয়া হেয়িছল। তারপর মািকন যু রাে র িসেড ট জরা  ফােডর সে
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পবূ িনধািরত বঠেক অংশ হেণর উে েশ অে াবেরর ১ তািরখ সকাল ১০টায় আমরা িনউইয়ক থেক ওয়িশংটেনর
এ জু  িবমান  ঘাঁিটেত  অবতরণ  কির।  ওয়ািশংটেন  আমােদর  থাকার  ব ব া  করা  হেয়িছল  মািকন  যু রাে র
রা পিতর অিতিথশালা য়ার হাউেস। বলা ১১টায় য়ার হাউেস ব ব রু সে  সা াৎ কেরন মািকন যু রাে র
এ াটিন জনােরল উইিলয়াম া িব। িবকাল ৩টায় ব ব  ু িসেড ট ফােডর সে  হায়াইট হাউেস বঠক কেরন।

ায় দড় ঘ া ায়ী উভয়পে র সফল বঠেকর পর িবকাল সােড় ৪টায় পররা ম ী কামাল হােসন সাংবািদক
সা াতকাের িমিলত হন। িবকাল ৫টায় সা াত কেরন িব ব াংেকর িসেড ট রবাট ম াকনামারা। ব ব রু স ােন
িনউইয়ক িসিট হেল আেয়ািজত এক সংবধনা সভায় িনউইয়েকর ময়র ব ব েুক নগরীর চািব উপহার দন এবং
বেলন, ‘এই উপহার বাংলােদেশর ধানম ী ও জনগেণর িত আেমিরকার জনগেণর া ও ব েু র িনদশন।’

তু ের ব ব ু বেলন, ‘বাংলােদেশর াধীনতা সং ােম যারা আ দান কেরেছন সই শহীেদর আর সােড় সাত
কািট বাঙালীর প  থেক এই চািব হণ কের িতিন স ািনত বাধ করেছন।’ ব তৃায় িতিন আরও বেলিছেলন,
‘আমােদর াধীনতা সং ােম আেমিরকার জনগণ যভােব সমথন যিুগেয়িছল আিম িচরকাল তা কতৃ তার সে  রণ
করব।’  িনউইয়ক নগরীর ময়েরর উে েশ বেলিছেলন, ‘িনউইয়ক নগরীেত জািতসংেঘর সদর দফতর অবি ত
িবধায় এই নগরীর িবে র সকল দেশর িত এক িবেশষ দািয়  আেছ।’ পরিদন অে াবেরর ২ তািরখ সকােল
িসেনটর কেনিড ও জজ ম াকভান ব ব রু সে  পৃথক পথৃক সা াতকাের িমিলত হন। িবকাল ৪টায় ব ব রু
স ােন িসেনট ও িতিনিধ পিরষেদর পররা  িবষয়ক কিমিটর পে  নাগিরক সংবধনার আেয়াজন করা হয়।

জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর অিধেবশেন যাগদান উপলে  ব ব রু এই সফর িছল অসংখ  কমসূচীেত ঠাসা।
সদ  াধীন একিট দেশর জািতর িপতার আগমনেক ক  কের িনউইয়ক নগরীর িব ৎসমােজ িবেশষ ঔৎ েক র
সৃি  হেয়িছল। মেন পেড় হােটল ‘ওয়ালডফ এ াে ািরয়া’র র েুরে ট খেত বেসিছ। আমার সামেনই উপিব
একিট পিরবার। পিরচেয়র েতই তারা আমায় িজ াসা কেরন, ‘তুিম কা  দশ থেক এেসেছা?’ আিম বললাম,
বাংলােদশ থেক। আমােক অবাক কের িদেয় তখন তােদর মুেখ তঃ তূভােব একিট কথাই উ ািরত হয়, ‘ও,
শখ মিুজব, শখ মিুজব! িতিন একজন মহান নতা।’ পিরচয় িদেয় বললাম, আিম তাঁর পিলিটক াল সে টাির। িক

তারা  িব াস  করেত  পারেলন  না।  আমার  মেতা  অ বয়সী  একজন কী  কের  িব খ াত  নতা  শখ  মুিজেবর
পিলিটক াল সে টাির হেত পাের! কবল বলেলন, ‘আর ইউ িশওর?’ আিম স িতসূচক মাথা নাড়লাম। তখন তারা
বেলিছেলন,  ‘আমরা  মিুজবেক  া  কির।’  তারপর  যখন  ব ব েুক  আিম  ঘটনািট  ব  কির  িতিন  বলেলন,
‘তােদরেক িনেয় এেসা।’ তােদরেক ব ব রু কােছ িনেয় এলাম। অপার িব েয় কতৃ  দৃি েত আমােক অিভবাদন
জািনেয় তারা ব ব রু সে  আলােপ ম  হেলন। ধু বাঙালীেদর কােছ নয়, িবেদশীেদর কােছও ব ব ু পরম ার
আসেন আসীন।

অথচ এক সময় েদেশর কিতপয় ব ি  ও শাসক ইিতহােসর পাতা থেক ব ব রু নাম মুেছ দয়ার অপেচ া
কেরেছন। িকছু বই িলেখ অসত  তথ  পিরেবশন কের মহান জাতীয় মুি  সং ােমর ইিতহাসেক িভ  খােত বািহত
কের ব ব ু  স েক িব াি  ছড়ােনার চ া কেরেছন। াধীনতািবেরাধী চ ী মহেলর সসব ষাড়যি ক য়াস
সফল হয়িন। ইিতহােস ব ব রু মহ ম ভিূমকার কারেণ, তথা সবরকেমর ভয়-ভীিত, লাভ-লালসার উেধ থেক
জীবেনর- যৗবেনর ১২িট বছর িযিন কারা রােল থেক বাঙালীর জাতীয় মিু র ে  আেপাসহীন অব ান হণ কের,
ফাঁিসর মে  দাঁিড়েয় মতুৃ েক আিল ন কের, সাতই মােচর ঐিতহািসক ভাষেণ দৃঢ় কে ঠÑ ‘আিম ধানমি  চাই
না, আিম আমার মা েষর অিধকার চাই’ মা েষর অিধকােরর কথা ব  কের িহমালয়সম উ তায় আেরাহণ কেরন,
কিতপয় ষড়য কারী চাইেলই তাঁেক হত া কের ইিতহােসর পাতা থেক তাঁর অবদান মেুছ িদেত পােরন না। এিটই
ইিতহােসর  িবধান।  ইিতহােসর  িবধান  মাতােবক  জািতসংেঘর  িত ান  ইউেনে া  সাতই  মােচর  ঐিতহািসক
ভাষণেক ‘িব  ঐিতে র ামাণ  দিলল’ িহেসেব অ ভু  কের িবে র  ভাষেণর মযাদায় অিভিষ  কেরেছ।
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িবে র  িনযািতত- শািষত  মা েষর মহান  নতা,  হাজার বছেরর  বাঙালী  -মিহমায়  ীয়  আসেন  অিধি ত
আেছন। বরং যারা তােঁক িবতিকত করার অপেচ া কেরেছন তারা ইিতহােসর আঁ া েড় িনি  হেয়েছন। আজ
পছন পােন চাইেল দিখ, ধু াধীন ও সাবেভৗম রা  িত াই নয়, সইসে  যু িব  সদ  াধীন একিট দেশর

অথৈনিতক পুনগঠন, শতািধক দেশর ীকিৃত আদায় এবং  আ জািতক ফারােম তথা জাটিনরেপ  সে লন,
কমনওেয়লথ, ওআইিস এবং মানবজািতর সেবা  পালােম ট জািতসংেঘ বাংলােদেশর অ ভুি  ও সদ পদ অজেন
ব ব রু িনরলস টৈনিতক েচ া ইিতহােসর পৃ ায় ণা ের লখা আেছ।

লখক : আওয়ামী লীগ নতা, সংসদ সদ , সভাপিত বািণজ  ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিট

tofailahmed69@gmail.com
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