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জাতিসংঘে বাংলাঘদঘের সদস্যপদ প্রাতির ৪৮ বছর পূর্ ণ হঘেঘছ এ বছর। এই উপলঘযে েঘন পড়ঘছ ১৯৭৪-এর ২৫ 

তসঘেম্বঘরর কথা। তেতদন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তেখ মুতিুবর রহোন জাতিসংঘে োতৃভাষা বাংলাে বক্তৃিা কঘর আন্তজণাতিক 

অঙ্গঘন এক অনন্য ও েহত্তর দৃষ্টান্ত স্থাপন কঘরন। জাতির জনঘকর সফরসঙ্গী তহঘসঘব জাতিসংঘের সাধারর্ পতরষঘদর ২৯-িে 

অতধঘবেঘন তোগদাঘনর তসৌভাগ্য আোর হঘেতছল। বছর ঘুঘর তদনটি এঘল অনুপে তসই স্মৃতিেে তদনগুতলর কথা োনস পঘে তভঘস 

ওঘে। আোঘদর জািীে জীবঘন এতদনটির গুরুত্ব অপতরসীে। োননীে প্রধানেন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা তেখ হাতসনা জাতির জনঘকর দৃষ্টান্ত 

অনুসরঘর্ ইঘিােঘে জাতিসংঘের সাধারর্ পতরষঘদর অতধঘবেঘন োতৃভাষা বাংলাে বক্তৃিা প্রদান কঘরঘছন, এবারও ২৩ 

তসঘেম্বর ৭৭িে অতধঘবেঘন োতৃভাষা বাংলাে বক্তৃিা কঘরঘছন। তপ্রে োতৃভাষার প্রতি আোঘদর এই প্রগাঢ় ভাঘলাবাসার ফঘলই 

১৯৫২-এ সংেটিি েহান ভাষা আঘদালঘনর স্মৃতি-তবজতড়ি েহীদ তদবস ‘একুঘে তফব্রুোতর’ ১৯৯৯ সন তথঘক তবশ্বিুঘড় 

‘আন্তজণাতিক োতৃভাষা তদবস’ রূঘপ উদোতপি হে। এর শুভ উঘবাধনটি হঘেতছল মূলি োনব জাতির সঘব ণাচ্চ তফারাে জাতিসংঘে 

বঙ্গবন্ধু কতৃণক োতৃভাষা বাংলাে ভাষঘর্র েে তদঘে।  

আজ তথঘক ৪৮ বছর আঘগ ১৯৭৪-এর ১৮ তসঘেম্বর বুধবার, ঐতিহাতসক এই তদনটির সূচনা হঘেতছল বাংলাঘদে সেে 

তভার ৪োে জাতিসংঘের সাধারর্ পতরষঘদর অতধঘবেঘন সব ণসম্মতিক্রঘে বাংলাঘদেঘক জাতিসংঘের ১৩৬-িে সদস্য রাষ্ট্ররূঘপ 

আনুষ্ঠাতনকভাঘব গ্রহর্ করা হে। এই তোষর্াটি তোনার অধীর আগ্রঘহ অঘপযোন বঙ্গবন্ধু িাৎযতর্ক প্রতিতক্রোে বঘলতছঘলন, 

‘আতে সুখী হঘেতছ তে, বাংলাঘদে জাতিসংঘে িার ন্যায্য আসন লাভ কঘরঘছ। জাতি আজ গভীর কৃিজ্ঞিার সঘঙ্গ স্মরর্ করঘব 

োরা বাংলাঘদেঘক স্বাধীন ও সাব ণঘভৌে তদে তহঘসঘব প্রতিষ্ঠা করঘি িাঘদর জীবন উৎসগ ণ কঘর তগঘছন। তসই েহীদঘদর কথা 

জাতি আজ শ্রদ্ধার সঘঙ্গ স্মরর্ করঘছ।’ স্বাধীন বাংলাঘদঘের এই অজণন মূলি বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রনােঘকাতচি প্রজ্ঞা ও দূরদৃতষ্ট এবং 

আন্তজণাতিক রাজনীতির তযঘে তবরাে সাফঘেরই প্রতিশ্রুতি। এই শুভসতিযর্ঘক সােঘন তরঘখই জাতিসংঘের সাধারর্ পতরষঘদর 

অতধঘবেঘন তোগদাঘন বঙ্গবন্ধুর সফরসূতচ ঠিক করা হে। তসই তহঘসঘব ২৩ তসঘেম্বর, তসােবার সকাল সাঘড় সািোে বাংলাঘদে 

তবোঘনর লন্ডন ফ্লাইঘে আেরা ঢাকা িোগ কতর। সব ণঘোে ২৪ সদঘস্যর সফরসঙ্গীঘদর েঘে তছঘলন পতরকল্পনা কতেেঘনর তেপুটি 

তচোরম্যান ে. নুরুল ইসলাে, বঙ্গবন্ধুর ব্যতক্তগি তচতকৎসক ো. নূরুল ইসলাে, গ্যাস ও ওঘেল তেভলপঘেন্ট কঘপ ণাঘরেঘনর 

তচোরম্যান ে. হাতববুর রহোন, এে আর তসতিকী এেতপ, আসাদুজ্জাোন খান এেতপ, দদতনক ইঘত্তফাক সম্পাদক আঘনাোর 

তহাঘসন েঞ্জু এবং আঘরা অঘনঘক। লন্ডঘন োোতবরতির পর ঐতদন রাঘি প্যান অোঘের তনউইেকণ ফ্লাইঘে স্থানীে সেে রাি সাঘড় 

আেোে আেরা তকঘনতে তবোন বদঘর অবিরর্ কতর। তবোন বদর তথঘক আোঘদর তহাঘেল ‘ওোলেফণ অোঘটাতরো’ে তনঘে 

োওো হে।  

‘ওোলেফণ অোঘটাতরো’ে বঙ্গবন্ধুর তহাঘেল কঘয দে ণনাথীঘদর আগেন তছল তচাঘখ পড়ার েঘিা। অতধঘবেঘন আগি 

প্রতিতনতধ দঘলর তনতৃবৃদসহ সাধারর্ তলাকজনও বঙ্গবন্ধুর দে ণনপ্রাথী তছঘলন। োতকণন যুক্তরাঘষ্ট্রর পররাষ্ট্রেন্ত্রী তহনরী তকতসঞ্জার 

তহাঘেল কঘয এঘস বঙ্গবন্ধুর সঘঙ্গ সাযাৎ কঘরন। এরপর আঘস প্রিীতযি তসই োঘহন্দ্রযর্। জাতিসংঘের সাধারর্ পতরষঘদর 

অতধঘবেঘন সদ্য সদস্যপদপ্রাি স্বাধীন বাংলাঘদঘের প্রধানেন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর বক্তৃিা। বক্তৃিা প্রদাঘনর জন্য বঙ্গবন্ধুর 

নাে েখন তোতষি হে, িখন তবশ্ব তনতৃবৃঘদর মুহুমু ণহু করিাতলঘি চারতদক মুখতরি। েঘে দাঁতড়ঘে স্বভাবসুলভ ভঙ্গীঘি চতুতদ ণঘক 

িাতকঘে পতরষঘদ সোগি তবশ্বঘনতৃবৃদঘক সঘম্বাধন কঘর আন্তজণাতিক রাজনীতির সঘব ণাচ্চ সংস্থা জাতিসংেঘক ‘োনব জাতির 

েহান পাল ণাঘেন্ট’ উঘেখ কঘর বঙ্গবন্ধু িাঁর বক্তৃিা শুরু কঘরন। জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুই প্রথে রাষ্ট্রনােক তেতন োতৃভাষা বাংলাে 

বক্তৃিা কঘরন। বঙ্গবন্ধু বক্তৃিাে বঘলতছঘলন, ‘োতন্ত ও ন্যাঘের জন্য পৃতথবীর সকল োনুঘষর আো-আকাঙ্ক্ষা তবমূিণ হঘে উেঘব 

এেন এক নো তবশ্বব্যবস্থা গঘড় তুলঘি বাংলাঘদে আজ পূর্ ণ অঙ্গীকারবদ্ধ।’ তিতন আঘরা বঘলন, ‘জাতিসংঘের সনঘদ তেসব 

েহান আদে ণ উৎকীর্ ণ রঘেঘছ িারই জঘন্য আোঘদর তদঘের লয লয োনুষ চরে িোগ স্বীকার কঘরঘছ।’ তসতদন সাধারর্ 

পতরষঘদর অতধঘবেঘন সভাপতির আসন অলঙ্কৃি কঘরতছঘলন, আলঘজতরোর িৎকালীন পররাষ্ট্রেন্ত্রী আবদুল আতজজ বুিাতফ্লকা। 

িাঁঘক আতে ইঘিাপূঘব ণই কাছ তথঘক তদঘখতছলাে। বঙ্গবন্ধুঘক ওআইতস সঘম্মলঘন তনওোর জন্য ’৭৪-এর ২২ তফব্রুোতর 

আলঘজতরোর তপ্রতসঘেন্ট হুোঘর বুঘেতদঘনর তবঘেষ তবোন তনঘে তে পাঁচজন পররাষ্ট্রেন্ত্রী ঢাকাে এঘসতছঘলন, তিতন তছঘলন িাঘদর 

অন্যিে। বক্তা তহঘসঘব গর্প্রজািন্ত্রী বাংলাঘদঘের প্রধানেন্ত্রীর নাে তোষর্ার সাঘথ সাঘথ পতরষঘদর সভাপতি স্বীে আসন তথঘক 

উঘে এঘস বঙ্গবন্ধুঘক েঘে তুঘল তনঘেতছঘলন। তপনপিন তনস্তব্ধিার েঘে বঙ্গবন্ধুর ৪৫ তেতনে বক্তৃিার তেঘষ সভাপতি তনঘজই 

েখন দাঁতড়ঘে করিাতল তদঘেন, িখন স্বিঃস্ফূিণভাঘব তবতভন্ন তদঘের রাষ্ট্রনােক ও প্রতিতনতধ দঘলর সদস্যবৃদ তবপুলভাঘব 

করিাতল তদঘে আতলঙ্গন কঘর অতভনতদি কঘরঘছন বঙ্গবন্ধুঘক। অভাবনীে তসই দৃশ্য। তনজ তচাঘখ না তদখঘল তলঘখ তবাঝাঘনা 

সম্ভবপর নে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি তবশ্ব তনতৃবৃঘদর তছল গভীর শ্রদ্ধা। আন্তজণাতিক রাজনীতির তহোলেসে উচ্চিাে আসীন তছঘলন 

তিতন। আোর েঘন পঘড়, অতধঘবেঘন আগি তবতভন্ন তদঘের প্রতিতনতধ দঘলর সদস্যগর্ আোঘদর কাঘছ এঘস বঘলতছঘলন, ‘সতিেই 



তিােরা গতব ণি জাতি। তিােরা এেন এক তনিার জন্ম তদঘেঘছা, তেতন শুধুোে বাংলাঘদঘের তনিা নন, এতেোর তনিা নন; তিতন 

সেগ্র তবঘশ্বর তনে ণাতিি-তনপীতড়ি োনুঘষর অন্যিে তশ্রষ্ঠ তনিা।’  

বঙ্গবন্ধুঘক প্রথঘেই অনুঘরাধ করা হঘেতছল, ‘োননীে প্রধানেন্ত্রী, আপতন ইংঘরজীঘি বক্তৃিা করঘবন।’ তকন্তু তপ্রে 

োতৃভাষা বাংলার প্রতি সুগভীর দরদ ও েেত্বঘবাধ তথঘক বঙ্গবন্ধু বঘলতছঘলন, ‘আতে োতৃভাষা বাংলাে বক্তৃিা করঘি চাই।’ 

তসদ্ধান্তটি তিতন আঘগই তনঘেতছঘলন। বঙ্গবন্ধুর বাংলা বক্তৃিার ইংঘরজী ভাষান্তর করার গুরু দাতেত্বটি অতপ ণি হঘেতছল জনাব 

ফারুক তচৌধুরীর (প্রোি) উপর। তিতন তছঘলন লন্ডঘন বাংলাঘদঘের তেপুটি হাইকতেেনার। পরবিী কাঘল পররাষ্ট্র সতচব 

হঘেতছঘলন। ছুটিঘি তিতন তদঘে এঘসঘছন। বঙ্গবন্ধুর তনঘদ ণে, ‘ফারুক, তিাোর ছুটি নাই। তিাোঘক এখাঘন কাজ করঘি হঘব।’ 

কাজগুতল হঘে, পাতকস্তাঘনর প্রধানেন্ত্রী িুলতফকার আলী ভুঘটার আসন্ন বাংলাঘদে সফঘরর প্রস্তুতি গ্রহর্; বাংলাঘদঘের সমুদ্রসীো 

তনধ ণারঘর্ বাে ণার (বিণোন োোনোর) সাঘথ প্রাথতেক আঘলাচনা শুরু করঘি প্রতিতনতধ দল তনঘে বাে ণাে গেন। বাে ণা তথঘক তফরার 

পর বঙ্গবন্ধু ফারুক তচৌধুরীঘক তেঘক বঘলতছঘলন, ‘তিাোর লন্ডন োওো চলঘব না। তুতে আোর সাঘথ তনউইেকণ োঘব এবং 

জাতিসংঘে আতে বাংলাে তে বক্তৃিাটি করঘবা, িাৎযতর্কভাঘব তুতে তসই বক্তৃিার ইংঘরজী ভাষান্তর করঘব।’ ফারুক ভাই সুদর 

ইংঘরজী বঘলন ও তলঘখন। প্রথঘে ফারুক ভাই একটু োবঘড় তগঘেতছঘলন। িখন পতরতস্থতি সহজ করঘি বঙ্গবন্ধু বঘলতছঘলন, 

‘তরহাস ণাল দাও। বক্তৃিা ভাষান্তঘরর সেে ভাবঘব তেন তুতেই প্রধানেন্ত্রী। িঘব, পঘর তকন্তু িা ভুঘল তেও।’ 

োতৃভাষা বাংলাে বক্তৃিা প্রদাঘনর বঙ্গবন্ধুর এই তসদ্ধান্তটি তছল িাঁর সেগ্র জীবঘনর স্বাভাতবক এবং তেৌতক্তক পতরর্তি। 

তসতদন বক্তৃিারি বঙ্গবন্ধুর তদঘক িাতকঘে তকবলই েঘন হঘেঘছ, তিতন তেন বহুযুগ ধঘর এেন একটি তদঘনর অঘপযাে তনজঘক 

প্রস্তুি কঘরতছঘলন। োতৃভাষার অতধকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিতন তছঘলন তনঘবতদি প্রার্। ১৯৪৮-এর ১১ োচ ণ, ভাষা আঘদালঘনর 

প্রথে পঘব ণর আঘদালঘন বঙ্গবন্ধু মুতজব তছঘলন সব ণাঘগ্র। িাঁর তনতৃঘত্বই তসতদন অন্যিে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাতবঘি ঢাকা 

তবশ্বতবদ্যালঘের সংগ্রােী ছাে সোজ সফল ধে ণেে পালন কঘরতছল। এরপর ’৫২-এর ২১ তফব্রুোতর, েহান ভাষা আঘদালঘনর ২ে 

পঘব ণ অন্যিে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাতবঘি তিতন কারাগাঘর বতদ অবস্থাঘিই আেরর্ অনেন শুরু কঘরতছঘলন। ‘অসোি 

আত্মজীবনী’ গ্রঘে ’৫২-এর ২১ তফব্রুোতর ভাষা আঘদালন সম্পঘকণ তিতন তলঘখঘছন, ‘১৯৪৮ সাঘল ছােরাই এককভাঘব বাংলা 

ভাষার দাতবর জন্য সংগ্রাে কঘরতছল। এবার আোর তবশ্বাস তছল, জনগর্ এতগঘে আসঘব। কারর্ জনগর্ বুঝঘি শুরু কঘরঘছ তে, 

বাংলা ভাষাঘক রাষ্ট্রভাষা না করঘি পারঘল িাঘদর দাসঘত্বর শৃঙ্খল আবার পরঘি হঘব।’ (পৃষ্ঠা-১৯৭)। সংগ্রােী এই তবাধ তথঘক 

তপ্রে তনিা বঙ্গবন্ধু মুতজব োতৃভাষার শৃঙ্খল তোচঘন অনেনরি অবস্থাে দৃি অঙ্গীকাঘর স্বীে অতভপ্রাে ব্যক্ত কঘর তলঘখঘছন, 

‘ঠিক কঘরতছ তজঘলর বাইঘর োব, হে আতে জোন্ত অবস্থাে না হে মৃি অবস্থাে োব। Either I will go out of the 

jail or my dead body will go. (পৃষ্ঠা-১৯৭)। োতৃভাষার েে ণাদা রযাে এেতন েরর্পর্ অঙ্গীকার তছল িাঁর। এই 

প্রিীজ্ঞার বঘল বলবান হঘেই জাতিসংঘের েীষ ণ তনতৃবৃদঘক দৃঢ়ভাঘব বঘলতছঘলন তনজ ইোর কথা িথা োতৃভাষা বাংলাে বক্তৃিা 

প্রদাঘনর কথা। 

োতৃভাষাে বঙ্গবন্ধু মুতজঘবর এই ঐতিহাতসক বক্তৃিার পর অতধঘবেঘন আগি পাঁচটি েহাঘদঘের প্রতিতনতধ এবং সেগ্র 

োতকণন যুক্তরাঘষ্ট্র বহুল পঠিি জাতিসংঘের ‘তেতলঘগে বুঘলটিন’ বঙ্গবন্ধুঘক ‘তকংবদন্তীর নােক মুতজব’ বঘল আখ্যাতেি কঘর। 

বুঘলটিনটিঘি তবঘশ্বর তবতভন্ন তদঘের রাষ্ট্রনােকঘদর প্রদত্ত েন্তব্য-প্রতিতক্রো পেস্থ করা হে। বুঘলটিঘনর সম্পাদকীেঘি বলা 

হঘেতছল, ‘এোবৎ আেরা তকংবদন্তীর নােক তেখ মুতজবুর রহোঘনর নাে শুঘনতছ। এখন আেরা িাঁঘক কাঘজর েঘে তদখঘি 

পাঘবা।’ জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষর্ সম্পঘকণ বলা হে, ‘বক্তৃিাে ধ্বতনি হঘেঘছ মুতজঘবর েহৎকণ্ঠ।’ জাতিসংঘের েহাসতচব েঃ 

কুে ণ ওোল্ডঘহইে িাৎযতর্ক এক প্রতিতক্রোে বঘলন, ‘বাংলাঘদঘের প্রধানেন্ত্রীর বক্তৃিাে আতে আনতদি ও গতব ণি। বক্তৃিাটি 

তছল সহজ, গেনমূলক এবং অথ ণবহ।’ বঙ্গবন্ধুর ভাষঘর্র ভূেসী প্রেংসা কঘর বুঘলটিনটির ভাষ্য তছল, ‘অিীঘির অনগ্রসরিা, 

যুঘদ্ধর ধ্বংসলীলা, প্রাকৃতিক তবপে ণে ও প্রতিকূল তবশ্ব অথ ণননতিক পতরতস্থতির ভোবহ ফলশ্রুতি তহঘসঘব তে অসুতবধাজনক 

পতরতস্থতির েে তদঘে বাংলাঘদে অগ্রসর হঘে িা বাংলাঘদঘের তনিা মুতজব িাঁর বক্তঘব্য তবঘেষ গুরুত্ব সহকাঘর তুঘল ধরার 

প্রোস তপঘেঘছন।’ বৃটিে পররাষ্ট্রেন্ত্রী তজেস কালাহান িার প্রতিতক্রোে বঘলন, ‘বঙ্গবন্ধু তেখ মুতজবুর রহোঘনর ব্যতক্তত্ব িাঘক 

মুগ্ধ কঘরঘছ। বাস্ততবকই তিতন এক েতক্তোলী ব্যতক্তত্ব।’ তবলতজোঘের পররাষ্ট্রেন্ত্রী ভোন এল তেন্ড বঘলন, ‘তেখ মুতজঘবর 

েহৎকণ্ঠ আতে গভীর আঘবগ ভঘর শুঘনতছ।’ যুঘগাশ্লাতভোর উপ-রাষ্ট্রপতি ও পররাষ্ট্রেন্ত্রী তে. তেতনক জাতির জনঘকর বক্তৃিার 

ভূেসী প্রেংসা কঘর বঘলন তে, ‘অিীঘির অনগ্রসরিা, যুঘদ্ধর ধ্বংসলীলা, প্রাকৃতিক তবপে ণে ও প্রতিকূল তবশ্ব অথ ণননতিক 

পতরতস্থতির ভোবহ ফলশ্রুতি তহঘসঘব তে অসুতবধাজনক পতরতস্থতির েে তদঘে বাংলাঘদে অগ্রসর হঘে, বঙ্গবন্ধুর ভাষঘর্ িা 

তবঘেষ গুরুত্বসহকাঘর তুঘল ধরা হঘেঘছ।’ 

এরপর ২৯ তসঘেম্বর, বাংলাঘদঘের অথ ণননতিক পতরতস্থতি, তবশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতিজতনি সেস্যা এবং বাংলাঘদঘে 

সব ণনাো বন্যার ফঘল উদ্ভুি পতরতস্থতি পে ণাঘলাচনাে জাতিসংঘের েহাসতচঘবর সাঘথ বঙ্গবন্ধুর আঘলাচনাে আোর তসৌভাগ্য 

হঘেতছল অংেগ্রহঘর্র। কাছ তথঘক তদঘখতছ অসাধারর্ রাষ্ট্রনােঘকাতচি প্রজ্ঞাে জাতিসংে েহাসতচঘবর কাঘছ স্বঘদঘের প্রাে 



দুতভ ণযাবস্থার গুরুত্ব তুঘল ধঘরতছঘলন। বঙ্গবন্ধুর সাঘথ আঘলাচনার পর জাতিসংে বাংলাঘদঘের োর্কাঘে ণ ৭০ লাখ েলার সহােিা 

প্রদান কঘরতছল এবং উপ-েহাসতচব ে. তভক্টর উেব্রাইখেঘক বাংলাঘদঘের সেস্যার প্রতি তবঘেষ নজর রাখার যেিা তদওো 

হঘেতছল। বঙ্গবন্ধুর সম্মাঘন তনউইেকণ তসটি হঘল আঘোতজি এক সংবধ ণনা সভাে তনউইেঘকণর তেের বঙ্গবন্ধুঘক নগরীর চাতব 

উপহার তদন এবং বঘলন, ‘এই উপহার বাংলাঘদঘের প্রধানেন্ত্রী ও জনগঘর্র প্রতি আঘেতরকার জনগঘর্র শ্রদ্ধা ও বন্ধুঘত্বর 

তনদে ণন।’ প্রতুেত্তঘর বঙ্গবন্ধু বঘলন, ‘বাংলাঘদঘের স্বাধীনিা সংগ্রাঘে োরা আত্মদান কঘরঘছন তসইসব েহীঘদর আর সাঘড় সাি 

তকাটি বাঙালীর পয তথঘক এই চাতব গ্রহর্ কঘর তিতন সম্মাতনি তবাধ করঘছন।’ বক্তৃিাে তিতন আঘরা বঘলতছঘলন, ‘আোঘদর 

স্বাধীনিা সংগ্রাঘে আঘেতরকার জনগর্ তেভাঘব সেথ ণন যুতগঘেতছঘলা আতে তচরকাল িা কৃিজ্ঞিার সাঘথ স্মরর্ করঘবা।’ 

তনউইেণক নগরীর তেেঘরর উঘিঘে বঘলতছঘলন, ‘তনউইেণক নগরীঘি জাতিসংঘের সদর দির অবতস্থি তবধাে এই নগরীর তবঘশ্বর 

সকল তদঘের প্রতি এক তবঘেষ দাতেত্ব আঘছ।’  

িারপর োতকণন যুক্তরাঘষ্ট্রর তপ্রতসঘেন্ট তজরাল্ড তফাঘে ণর সঘঙ্গ পূব ণতনধ ণাতরি দবেঘক অংেগ্রহঘর্র উঘিঘে অঘক্টাবঘরর ১ 

িাতরখ সকাল ১০োে আেরা তনউইেকণ তথঘক ওেতেংেঘনর এন্ড্রুজ তবোন োঁটিঘি অবিরর্ কতর। ওোতেংেঘন আোঘদর থাকার 

ব্যবস্থা করা হঘেতছল োতকণন রাষ্ট্রপতির অতিতথোলা তেোর হাউঘজ। সকাল ১১োে তেোর হাউঘস বঙ্গবন্ধুর সঘঙ্গ সাযাৎ কঘরন 

োতকণন যুক্তরাঘষ্ট্রর অোেতন ণ তজনাঘরল উইতলোে স্যাক্সতব। তবকাল ৩োে বঙ্গবন্ধু তপ্রতসঘেন্ট তফাঘে ণর সাঘথ তহাোইে হাউঘস দবেক 

কঘরন। প্রাে তদড় েন্টা স্থােী উভেপঘযর সফল দবেঘকর পর তবকাল সাঘড় ৪োে পররাষ্ট্রেন্ত্রী কাোল তহাঘসন সাংবাতদক 

সাযাৎকাঘর তেতলি হন। তবকাল ৫োে সাযাৎ কঘরন তবশ্বব্যাংঘকর তপ্রতসঘেন্ট রবাে ণ ম্যাকনাোরা। পরতদন অঘক্টাবঘরর ২ 

িাতরখ সকাঘল তসঘনের তকঘনেী ও জজণ ম্যাকভান ণ বঙ্গবন্ধুর সঘঙ্গ পৃথক পৃথক সাযাৎকাঘর তেতলি হন। তবকাল ৪োে বঙ্গবন্ধুর 

সম্মাঘন তসঘনে ও প্রতিতনতধ পতরষঘদর পররাষ্ট্র তবষেক কতেটির পঘয নাগতরক সংবধ ণনার আঘোজন করা হে।  

জাতিসংঘের সাধারর্ পতরষঘদর অতধঘবেঘন তোগদান উপলঘযে বঙ্গবন্ধুর এই সফর তছল অসংখ্য কে ণসূচীঘি োসা। 

সদ্য-স্বাধীন একটি তদঘের জাতির জনঘকর আগেনঘক তকন্দ্র কঘর তনউইেকণ নগরীর তববেৎ সোঘজ তবঘেষ ৎৎসুঘকের ৃষতষ্ট 

হঘেতছল। েঘন পঘড়, তহাঘেল ‘ওোলেফণ অোঘটাতরো’র তরস্টুঘরঘন্ট তখঘি বঘসতছ। আোর সােঘনই উপতবষ্ট একটি পতরবার। 

পতরচঘের শুরুঘিই িারা আোে তজজ্ঞাসা কঘরন, ‘তুতে তকান তদে তথঘক এঘসঘছা?’ আতে বললাে, বাংলাঘদে তথঘক। আোঘক 

অবাক কঘর তদঘে িখন িাঘদর মুঘখ স্বিঃস্ফূিণভাঘব একটি কথাই উচ্চাতরি হে, ‘ও, তেখ মুতজব, তেখ মুতজব! তিতন একজন 

েহান তনিা।’ পতরচে তদঘে বললাে, আতে িাঁর পতলটিকাল তসঘক্রোতর। তকন্তু িারা তবশ্বাস করঘি পারঘলন না। আোর েঘিা 

অল্পবেসী একজন কী কঘর তবশ্বখ্যাি তনিা তেখ মুতজঘবর পতলটিকাল তসঘক্রোতর হঘি পাঘর! তকবল বলঘলন, ‘আর ইউ তেওর?’ 

আতে সম্মতিসূচক োথা নাড়লাে। িখন িারা বঘলতছঘলন, ‘আেরা মুতজবঘক শ্রদ্ধা কতর।’ িারপঘর েখন বঙ্গবন্ধুঘক আতে 

েেনাটি ব্যক্ত কতর তিতন বলঘলন, ‘িাঘদরঘক তনঘে এঘসা।’ িাঘদরঘক বঙ্গবন্ধুর কাঘছ তনঘে এলাে। অপার তবস্মঘে কৃিজ্ঞ দৃতষ্টঘি 

আোঘক অতভবাদন জাতনঘে িারা বঙ্গবন্ধুর সঘঙ্গ আলাঘপ েগ্ন হঘলন। শুধু বাঙালীঘদর কাঘছ নে, তবঘদতেঘদর কাঘছও বঙ্গবন্ধু 

পরে শ্রদ্ধার আসঘন আসীন। তে তনিার জন্ম না হঘল বাংলাঘদে স্বাধীন হঘিা না; সব রকঘের ভে-ভীতি তলাভ-লালসার ঊঘধ্বণ 

তথঘক জীবঘনর-তেৌবঘনর ১৩টি বছর তেতন কারান্তরাঘল কাটিঘেঘছন; বাঙালীর জািীে মুতক্তর প্রঘনে  তেতন তকানতদন আঘপাে 

কঘরনতন; ফাঁতসর েঘে দাঁতড়ঘে মৃতুেঘক আতলঙ্গন কঘরঘছন; বারবার বক্তৃিাে বঘলঘছন, ’আতে প্রধানেন্ত্রীত্ব চাই না, আতে আোর 

োনুঘষর অতধকার চাই’; তেতন সেগ্র তবঘশ্বর তনে ণাতিি-তোতষি োনুঘষর েহান তনিা, িাঁঘক তবশ্বঘনতৃবৃদ শ্রদ্ধা ও সম্মাঘনর তচাঘখ 

তদখঘবন এোই স্বাভাতবক। জাতিসংঘে বাংলাঘদঘের সদস্যপদ প্রাতির ৪৮ বছর পূতিণর এই বছরটিঘি তপছন পাঘন চাইঘল তদতখ 

তকবল স্বাধীন ও সাব ণঘভৌে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই নে, তসইসাঘথ যুদ্ধ তবধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন একটি তদঘের অথ ণননতিক পুনগ ণেন, েিাতধক 

তদঘের স্বীকৃতি আদাে এবং আন্তজণাতিক তফারাঘে িথা তজােতনরঘপয সঘম্মলন, কেনওঘেলথ, ওআইতস এবং োনবজাতির 

সঘব ণাচ্চ পাল ণাঘেন্ট জাতিসংঘে বাংলাঘদঘের অন্তভূ ণতক্ত ও সদস্যপদ অজণঘন বঙ্গবন্ধুর তনরলস  কুেননতিক প্রঘচষ্টা ইতিহাঘসর 

পৃষ্ঠাে স্বর্ ণাযঘর তলখা থাকঘব। 

 

তলখক ঃঃ আওোেী লীগ তনিা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাতর্জে েন্ত্রর্ালে সম্পতকণি সংসদীে স্থােী কতেটি, বাংলাঘদে জািীে 

সংসদ।  
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