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ন্তিিী ন্তফশ্বযুদেয বাফ ধ্বংমদেয য ন্তফদশ্বয কর দেদক  ঐকযফে যাখা  এফং ন্তফদশ্ব  স্থাী ান্তিয অদেলা 

১৯৪৫ াদর মাত্রা শুরু কদয জান্তিংঘ। এ ন্তফশ্বযুে চরাকারীন ১৯৪২ াদর জান্তিংঘ ( United Nations) নাভটি প্রথভ 

ব্যফায কদযন যুক্তযাদেয িৎকারীন দপ্রন্তদেন্ট ফ্রাঙ্কন্তরন ন্তে রুজদবল্ট। ফিতভাদন ১৯৩টি েস্যদেদয প্রা ৪১ াজায নাযী-

পুরুল এ আিজতান্তিক ংস্থা কভ তযি । জান্তিংঘ চার্ তায অনুাদয, এ ংস্থায ভান্তচফ প্রধান প্রান্তনক কভ তকিতা ন্তদদফ কাজ 

কদযন এফং ন্তফদশ্বয েন্তযদ্র  অা ভানুদলয দে ফভ দাচ্চায থাদকন।  

 

ন্তফশ্বদক যুে-ন্তফগ্র দথদক যো, নাযীয প্রন্তি বফলম্য দূযীকযণ াফ তজনীন ভানফান্তধকায  ন্তনযাত্তা ন্তনন্তিিকযণ, 

নাযীয েভিান, ন্তনম তািন  ন্তনীড়ন দথদক ভানুলদক যোয াাান্ত াযান্তফদশ্ব ান্তি  ন্যা ন্তফচায প্রন্তিষ্ঠা,  জান্তিগি 

ংঘাি ন্তনযন, ন্তফন্তবন্ন দেদয াযস্পন্তযক দমান্তগিা বৃন্তেয ভাধ্যদভ অথ তননন্তিক  াভান্তজক অফস্থায উন্নন, োন্তযদ্রযদভাচন 

এফং ভানুদলয জীফনভাদনয উন্নদন জান্তিংঘ কাজ কদয মাদে। জান্তিংঘ চার্ তাদযয মূর রেয ন্তফদশ্ব ান্তি প্রন্তিষ্ঠা কযা। 

 

১৯৭৪ াদর ২৫ দদেম্বয জান্তিংদঘ  জান্তিয ন্তিা ফঙ্গফন্ধু দখ মুন্তজবুয যভাদনয ফাংরা বালদণয ভধ্য ন্তেদ এ 

ংস্থা ফাংরাদেদয মাত্রা শুরু । মন্তে দফছয  ১৭ দদেম্বয ফাংরাদে জান্তিংদঘয পূণ ত েস্যে রাব কদয। দভ 

ফঙ্গফন্ধু জান্তিংদঘ ান্তি  ন্যা প্রন্তিষ্ঠা এফং কর ভানুদলয আা-আকাঙ্ক্ষা ফাস্তফাদনয উদমাগী একটি ন্তফশ্ব গদড় দিারায 

জন্য ফাঙান্তর  জান্তিয প্রন্তিশ্রুন্তি তুদর ধদযন। ন্তিন্তন উদেখ কদযন, “ান্তি  এফং ন্যাদয জন্যই জন্মরগ্ন দি ফাংরাদে ন্তফদশ্বয 

ন্তনীন্তেি জনিায াদ োঁন্তড়দদছ। বফন্তশ্বক  আঞ্চন্তরক ান্তি প্রন্তিষ্ঠায  কর উদযাদগয প্রন্তি ফাংরাদেদয ভথ তন অব্যাি 

থাকদফ”। ফাংরাদে এখন দই নীন্তিই অনুযণ কযদছ। 

 

ফিতভান যকায জান্তিংদঘয াদথ অিযি ঘন্তনষ্ঠবাদফ কাজ কযদছ। স্রাব্দ উন্নন রেযভাত্রা ন্তনন্তে তষ্ট ভদয আদগ 

দল কদযদছ। দর্কই উন্নন রেযভাত্রা প্রস্তুি কযা এফং এ ন্তফলদ েযকলাকন্তলদি (Negotiation) ফাংরাদে গুরুত্বপূণ ত 

ভূন্তভকা দযদখদছ। ন্তফদশ্ব “ান্তিয ংস্কৃন্তি” প্রন্তিষ্ঠায প্রফক্তা ফাংরাদে। ১৯৯৯ ার দথদক ফাংরাদে এ ন্তফলটিদক জান্তিংঘ 

ন্তফন্তবন্ন দপাযাদভ দজাযাদরাবাদফ উস্থান কদয আদছ। ফাংরাদে ান্তি, ন্তনযাত্তা যো এফং ান্তিয ংস্কৃন্তি ন্তফন্তনভ তাদণ 

ন্তনন্তভি অফোন দযদখ চদরদছ। 

 

কদযানা ভাভান্তয আভাদেয াভদন স্পষ্ট কদয ন্তেদদছ দম, াযভাণন্তফক অদে ন্তফন্তনদাগ আভাদেয স্থাী ান্তি এদন 

ন্তেদি াদয না। ফযং দর্কই উন্নন রেযভাত্রায ফাস্তফান আভাদেয দর্কই ান্তি  ন্তস্থন্তিীরিা এদন ন্তেদি াদয। ফঙ্গফন্ধু 

১৯৭৪ াদর জান্তিংদঘ িাঁয বালদণ াযভাণন্তফক যুদেয হুভন্তকমুক্ত পৃন্তথফী গড়ায জন্য ন্তফশ্বফাীয প্রন্তি আফান জান্তনদন্তছদরন। 

দ অফন্তধ াযভাণন্তফক অেমুক্ত ন্তফশ্বগড়ায ন্তফলদ ফাংরাদে ফভ িায দৃঢ় অফস্থান তুদর ধদযদছ। যভাণু প্রযুন্তক্তয ান্তিপূণ ত 

ব্যফাদযয ন্তফলদ উন্ননীর দেমূদয কাম তক্রভদক ফাংরাদে দৃঢ়বাদফ ভথ তন কদয।  ভাভান্তযকাদর অন্তষ্ণুিা, ঘৃণা, 

ন্তফদিল  উগ্র জািীিাফাে বৃন্তে াদে। ান্তিয ংস্কৃন্তি প্রন্তিষ্ঠায ভাধ্যদভ এন্তফলগুদরা দভাকান্তফরা কযা ম্ভফ।  

 

২০০৬ াদর জান্তিংঘ গৃীি ‘বফন্তশ্বক ন্ত্রা েভন দকৌর’দক ফিতভান যকায দফ তাচ্চ গুরুত্ব ন্তেদ থাদক। ‘ন্ত্রা 

ন্তফদযাধী আইন ২০১২’ এফং ‘ভান্তন রন্ডান্তযং প্রন্তিদযাধ আইন ২০০৯’ প্রণদনয াাান্ত ফাংরাদে ন্ত্রা ন্তফদযাধী ফ 

আিজতান্তিক েদেদয াদথ যুক্ত। এদেদত্র ন্ত্রাফাদেয ন্তফদে ফাংরাদেদয  ‘ন্তজদযা র্রাদযন্স নীন্তি’ আিজতান্তিকবাদফ 

প্রংন্তি। জান্তিংদঘয ান্তিযো ন্তভদন ান্তিযেী দপ্রযদণ ফাংরাদেদয অফস্থান এখন ীদল ত । ংঘািপ্রফণ দেমূদ ান্তি 

প্রন্তিষ্ঠা  ান্তি ফজা যাখদি ফাংরাদেদয ান্তিযেীযা জীফদনয ঝুঁন্তক ন্তনদ কাজ কদয মাদেন। 
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ভাভান্তয কদযানা বাইযাদয টিকা এ বাইযাদয বঙ্কয থাফা দথদক ভানফজান্তিদক যো কযদি াযদফ ফদর ভদন 

কযা দে। টিকা আন্তফষ্কৃি দর িা বফন্তশ্বক ম্পে ন্তদদফ ন্তফদফচনা কদয দকাদনা যকভ বফলম্য ছাড়া ন্তফদশ্বয কর ভানুদলয 

াায অন্তধকায ন্তনন্তিি কযদি ফাংরাদে অিযি দাচ্চায। ফদে দমন ভভদিা এফং একইদঙ্গ র্ীকা দদি াদয দ 

ন্তফলটি প্রধানভন্ত্রী দখ ান্তনা ইদিাভদধ্য জান্তিংদঘয াধাযণ অন্তধদফদন িাঁয বালদণ তুদর ধদযদছন । এদেদত্র কান্তযগন্তয োন 

 দভধাস্বত্ব প্রোন কযা দর ফাংরাদেদই উৎান্তেি দি াদয এ ভামূল্যফান র্ীকা। 

 

শুদৄভাত্র ান্তি এফং আিজতান্তিক সংিহ র ন্তযদফদই ফিতভান অথ তননন্তিক ংকদর্য ভাধান  কযা ম্ভফ। ন্তফদশ্বয 

ফদচদ ফদড়া আিজতান্তিক ংস্থা জান্তিংঘ ান্তি  জনগদণয বফধ অন্তধকায প্রন্তিষ্ঠা কখন কখন ব্যথ ত দদছ। েীঘ তন্তেদন 

জান্তিংঘ প্যাদরস্টাইদনয ন্তনীন্তড়ি  জনগদণয ন্যাঙ্গি   বফধ অন্তধকায প্রন্তিষ্ঠা কযদি াদয না ই। ন্তভানভাদযয দযান্তঙ্গা 

জনদগাষ্ঠীদক ন্তনম তািন, ন্তনীড়ন, িযা দজাযপূফ তক ফাস্তুচ্যযি কযায য ১১ রে দযান্তঙ্গা জনদগাষ্ঠীদক ন্তভানভাদয 

প্রিযাফান িাদেয অন্তধকায প্রন্তিষ্ঠা এখন ম তি জান্তিংদঘয উদেখদমাগ্য ভূন্তভকা ন্তযরন্তেি দে না। এদেদত্র আিজতান্তিক 

ম্প্রোদয আদযা ন্তক্র ভূন্তভকা প্রদাজন। 

 

অন্তবফাী শ্রন্তভকদেয ন্যাঙ্গি অন্তধকায প্রন্তিষ্ঠা ফাংরাদে ফভ জান্তিংঘ আিজতান্তিক দপাযাদভ দজাযাদর 

ভূন্তভকা যাখদছ। প্রফাী শ্রন্তভকযা স্বাগন্তিক দে  ন্তনজ দেদয অথ তনীন্তিদি অফোন দযদখ চদরদছন। ফিতভান ভাভান্তয 

ন্তযন্তস্থন্তিদি অদনক শ্রন্তভক কভ তীন দ দড়দছ । এ অফস্থা অন্তবফাী শ্রন্তভকদেয ন্তফলটি স্বাগন্তিক দে দমন ভানন্তফক  

ন্যাঙ্গিবাদফ ন্তফদফচনা কদয দ ন্তফলদ জান্তিংঘ আিজতান্তিক ংস্থামূদয ন্তক্র ভূন্তভকা আফশ্যক। 

 

জরফায়ু ন্তযফিতনজন্তনি ঝুঁন্তকপূণ ত দেমূদয ভস্যাগুদরা ক্রভােদ প্রকর্ দে। কদযানা ভাভান্তযয ভদধ্য ফন্যা, 

ঘূন্তণ তঝদড়য ভদিা ভস্যা দভাকান্তফরা কযদি দে। এদেদত্র ফাংরাদে েন্তেণ এন্তায দেমূ অিযি ঝুঁন্তকপুণ ত । জরফায়ু 

ন্তযফিতনজন্তনি ভস্যা বফন্তশ্বক এফং এ ভস্যায ভাধান বফন্তশ্বক উদযাদগয ভাধ্যদভই কযদি দফ। এ ভস্যা দি উত্তযদণ 

একটি দর্কই ন্তযকল্পনা প্রণদন ফাংরাদে ফভ দনতৃস্থানী ভূন্তভকা ারন কদয আদছ।  এ ভস্যা  দভাকান্তফরা গঠিি 

ংস্থা Climate Vulnerable Forum ( CVF)  V-20 Group of Ministers of Finance- এয ফিতভান 

বান্তি ন্তদদফ ফাংরাদে অিযি ন্তক্র ভূন্তভকা ারন কদয চদরদছ। 
 

কদযানা যফিীকাদর ন্তফদশ্বয কর দে আদযা দফন্ত ঐকযফে দফ এফং দমান্তগিায দেত্র আদযা প্রান্তযি দফ। 

আথ তাভান্তজক ন্তনযাত্তা ন্তনন্তিি কযায াাান্ত ন্তফদশ্ব ান্তিয ংস্কৃন্তি এফং একটি ভানন্তফক পৃন্তথফী প্রন্তিষ্ঠা জান্তিংঘ আদযা 

ন্তক্র ভূন্তভকা ারন কযদফ- জান্তিংঘ ন্তেফদ এর্াই ন্তফদশ্বয কর ভানুদলয প্রিযাা। 
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