
চাতিংখ  তিব হাও ওলর চন্য লাতির বািতা  

িাতরও হমাাম্মি 

 প্রতিবঙর তবশ্বব্যাপী ২৪ অলটাবর িাতরঔটি ‘চাতিংখ তিব’ তললব আিচতাতিওভালব পাতি ল থালও। ১৯৪৫ ালর 

২৪ অলটাবর আনুষ্ঠাতিওভালব চাতিংখ সৃতি  এবং ঐ এওই তিলি ‘চাতিংখ িি’ িৎওাীি িস্য রাষ্ট্রভলর 

অনুলমািিক্রলম ওায তওাতরিা াভ ওলর। ১৯৪৭ াল চাতিংলখর প্রতিষ্ঠাবাত তওীলি চাতিংখ াধারণ পতরি এই মলম ত তদ্ধাি 

গ্রণ ওলর হয, প্রতিবঙর ২৪ অলটাবর চাতিংখ িলির ওায তওাতরিা ালভর তিিটিলও স্মরণী ওলর রাঔার চন্য তিবটি যথালযাগ্য 

ময তািার ালথ পাি ওরা লব। পরবিীলি ১৯৭১ াল চাতিংখ াধারণ পতরলি গৃীি প্রস্তাব অনুযাী তবশ্বব্যাপী চাতিংলখর 

ও িস্য রাষ্ট্র তিবটি আিচতাতিওভালব পাি ওলর থালও।  

চাতিংখ কঠলির িাৎপয ত যথাযথভালব অনুধাবি ওরলি ল আমালিরলও ১ম তবশ্বযুদ্ধ  ২ তবশ্বযুদ্ধ এবং এর মধ্যবিী 

ীক অব হিলি এর ব্যথ তিা ম্যওভালব উপতি ওরলি লব। তবংল লিাব্দীর সূঘিালে ২৮ জুাই ১৯১৪ িাতরলঔ ১ম তবশ্বযুদ্ধ 

আরম্ভ  এবং ১১ িলভম্বর ১৯১৮ িাতরলঔ এর পতরমাতি খলে। তম্মতি চাতিপুঞ্জ বা League of Nations ১ম তবশ্বযুদ্ধ 

পরবিী এওটি আিচতাতিও ংস্থা। ১৯২০ ালর ২১ চানুাতর প্যাতর লাতি আলাঘিার ফস্বরূপ এ ংস্থাটির চন্ম। ববতশ্বও 

লাতিরক্ষা ব তপ্রথম ংস্থাটি লা তম্মতি চাতিপুঞ্জ। ংস্থাটির প্রতিষ্ঠাওাীি অঙ্গীওারপত্র অনুযাী এর প্রাথতমও উলেশ্য তঙলা 

তম্মতি তিরাপত্তা ব্যবস্থা  হবামতরওীওরলণর মাধ্যলম যুদ্ধ এড়ালিা এবং মলছািা  াতললর মাধ্যলম আিচতাতিও দ্বলের 

তিরি ওরা। অন্যান্য লক্ষের মলধ্য শ্রতমও অতধওার তিতিিওরণ, আতিবাীলির ন্যাতবঘার তিতিিওরণ, ববতশ্বও সুস্বাস্থে 

তিতিিওরণ, মািও  মািব পাঘার হরাধ, অস্ত্র হওিা-হবঘা হরাধ এবং ইউলরালপর ংখ্যাঘু  যুদ্ধবতিলির অতধওার তিতিিওরণ 

অন্যিম। ২৮ হলেম্বর ১৯৩৪  ২৩ হফব্রুাতর ১৯৩৫ এর মলধ্য ংস্থাটির লব তাচ্চ িস্য ংখ্যা তঙ ৫৮টি। বহু বঙলরর কূেনিতিও 

শৃঙ্খ হভলগ ম্পূণ ত িতুি  হমৌতও কূেনিতিও ম্পলওতর এওটি ধারণার ফ তঙ তম্মতি চাতিপুঞ্জ। ংস্থাটির অধীলি হওালিা 

আািা বন্যবাতিী তঙ িা। তবতভন্ন তদ্ধাি গ্রণ, ংললাধি  ংস্কার, অন্যলিললর পর অথ তনিতিও লাতস্ত আলরাপ বা 

প্রলাচিলবালধ লতি প্রলালকর হবা ংস্থাটি পুলরাপুতর বৃৎ লতিবলক তর পর তিভ তরলী থাওি। তদ্বিী তবশ্বযুলদ্ধর হলল তবচী 

তমত্রলতি পরবিীওাল যালি যুদ্ধ  ংখাি প্রতিলরাধ ওরা যা— এই উলেলশ্য চাতিংখ প্রতিষ্ঠা ওরলি উলযাকী । িঔিওার 

তবশ্ব রাচিীতির পতরতস্থতি চাতিংলখর াংকঠতিও ওাঠালমালি এঔি প্রতিফতি লে যার ক্ষে লা আিচতাতিও অঙ্গলি আইি, 

তিরাপত্তা, অথ তনিতিও উন্নি, ামাতচও অগ্রকতি এবং মািবাতধওার তবল পারস্পতরও লযাতকিার পতরলবল সৃতি ওরা। 

১৯৩৯ াল মাতওতি পররাষ্ট্র িফিলরর হিতৃলে অওায তওর ীক অব হিলিলও প্রতিস্থাপলির চন্য িতুি তবশ্ব ংস্থার প্রথম 

দৃঢ় পতরওল্পিা শুরু । ১৯৪১ ালর ১২ জুি, যুিরাচে, ওািাডা, অলেতা, তিউতচল্যান্ড, িতক্ষণ আতিওা ইউতিি এবং 

হবতচাম, হঘলওাললাভাতওা, গ্রী, ালেমবাক ত, হিিারল্যান্ড, িরল, হপাল্যান্ড এবং যুলকালাতভার তিব তাতি রওারগুতর 

প্রতিতিতধরা, পালাপাতল িালের হচিালর লা তযকলর এওচি প্রতিতিতধ ণ্ডলি াক্ষাি ওলরি এবং হন্ট হচম প্রাালির 

হখাণাপলত্র স্বাক্ষর ওলরি। এটি ঙটি লম্মলির মলধ্য প্রথম তঙ যা চাতিংখ এবং চাতিংলখর িি প্রতিষ্ঠা ওলর। ১৯৪৬ 

ালর ১০ চানুাতর ন্ডলি লস্টতমতিস্টালরর হন্ট্রা ল াধারণ পতরলির প্রথম ভা অনুতষ্ঠি । সুরক্ষা ওাউতে এও িা 

পলর লস্টতমতিস্টালরর ঘাঘ ত াউল প্রথমবালরর মলিা তমতি । ১৯৪৬ ালর ১৮ এতপ্র ীক অব হিলি আনুষ্ঠাতিওভালব 

তিলচলও তবলুি হখাণা ওলর এবং এর ক্ষে  উলেশ্যলও চাতিংলখ স্থািািতরি ওলর। ামাতচও হক্ষহত্র মািবাতধওার, অথ তনিতিও 

তবওাল, পতিলবলবাি হাপ, স্বাস্থে  তলক্ষালও উৎাতি ওরা এবং লরণাথী পুিব তাি  বাতণচে তচওরলণ আও তণীভালব 

চাতিংখ যলথি সুিাম অচতি ওলরলঙ। 

২০১৬ ালর িথ্যানুালর চাতিংখ বা রাষ্ট্রলের িস্য ংখ্যা ১৯৩। তবলশ্বর প্রা বস্বীকৃি রাষ্ট্রই এর িস্য। িহব 

উলেঔলযাগ্য ব্যতিক্রম লা িাইাি, ভোটিওাি তটি। চাতিংখ ঙটি িািতরও ভাা লা আরতব, ঘীিা, ইংলরতচ, ফরাত, রুল, 

এবং হস্পিী ভাা। চাতিংখ তঘবাল হয দুটি ভাা ব্যবহৃি  িা লা ইংলরতচ  ফরাত। চাতিংখ প্রধাি তললব রললঙি 

মাতঘব। চাতিংখ িলির ৯৭ অনুহেি হমািালবও মাতঘবলও ‘প্রধাি প্রলাতিও ওম তওিতা’ তললব উলেঔ ওরা ললঙ। ঐ 



িলি আলরা বা ললঙ হয, মাতঘব হয-হওালিা তবশ্ব লাতিভলঙ্গর আলঙ্কা  তিরাপত্তার ঔাতিলর ওলঠার পিলক্ষপ গ্রলণর লক্ষে 

তিরাপত্তা পতরলি প্রস্তাব আিলি পারলবি। চাতিংখ িি প্রস্তাবিা ১৯ টি অধ্যা এবং ১১১টি অনুলেলি তবভি। িি অনুালর 

াংকঠতিওভালব চাতিংলখর প্রধাি অঙ্গ ংস্থাগুলা লা –াধারণ পতরি; তিরাপত্তা পতরি; অথ তনিতিও  ামাতচও পতরি; 

চাতিংখ তঘবা; ট্রাতস্টতলপ ওাউতে বা অতঙ পতরি এবং আিচতাতিও আিাি। 

 চাতিংখ ওতিপ তবহলাতি ংকঠি বা ংস্থা মথ তি  তিব তা ওলর থালও। এব তবললাতি ংস্থার ওায তক্রম  

িতব পূলব তাতেতঔি ংস্থাভ লি পৃথও এই অলথ ত হয – এব ংস্থা ওায ততিব তাী হবাড ত ওতৃতও পতরঘাতি  তওন্তু িারা াধারণ 

পতরলির তিওে প্রতিলবিি হপল ওলরিা, হওবমাত্র ওায ততিব তাী হবালড ত ংস্থা-রাষ্ট্রভলর তিওে প্রতিলবিি হপল ওলর। এর মলধ্য 

উলেঔলযাগ্য লা- ঔায  কৃত ংস্থা [FAO] ; আিচতাতিও আিতবও লতি ংস্থা [IAEA] ; আিচতাতিও শ্রম ংস্থা [ILO] ; 

আিচতাতিও কৃত উন্নি িতব [IFAD] ; আিচতাতিও ভৄদ্রা িতব [IMF] ; আিচতাতিও হেতলযাকালযাক ইউতিি [ITU] ; 

চাতিংখ তলক্ষা, তবজ্ঞাি  াংস্কৃতিও ংস্থা [UNESCO] ; ববতশ্বও ডাও ইউতিি [UPU] ; তবশ্ব ব্যাংও [WB] ; তবশ্ব 

বুতদ্ধবৃতত্তও হমধাস্বত্ত্ব ংস্থা [WIPO] ; তবশ্ব পয তেি ংস্থা [WTO] এবং তবশ্ব স্বাস্থে ংস্থা [WHO] প্রভৃতি।  

চাতিংখ তিবলর পালাপাতল এওই তিলি তবশ্ব উন্নি িথ্য তিব পাি ওরা । চাতিংলখর উলযালক ১৯৭২ া 

হথলও প্রতিবঙলরর ২৪ অলটাবর এ তিিটি ববতশ্বওভালব পাতি । ১৯৭২ াল চাতিংলখর াধারণ পতরি ২৪ অলটাবর 

চাতিংখ তিবলর ালথ তম হরলঔ তবশ্ব উন্নি িথ্য তিব প্রতিষ্ঠা ওরার তদ্ধাি হি। াধারণ পতরি প্রতিবঙর তবশ্বব্যাপী 

চিকলণর মিামিলও উন্নলির মস্যাগুতর তিলও দৃতি আও তণ ওরার এবং িালির মাধালির চন্য আিচতাতিও লযাতকিা 

হচারিার ওরার প্রলাচিীিা হথলও এটি ওরা । ১৯ তডলম্বর, ১৯৭২ াল চাতিংলখর াধারণ পতরলি গৃীি এও প্রস্তাব 

হমািালবও তবশ্ব উন্নলির মস্যার তিলও তবশ্বব্যাপী মানুলর দৃতি আও তণ ওরলি ািা ওরার চন্য ‘তবশ্ব উন্নি িথ্য তিব’ ঘালু 

ওরার আহ্বাি চািালিা । অতধলবললি তদ্ধাি গৃীি লতঙলা হয এই তিিটি চাতিংলখর ওালচর উন্নলির হওন্দ্রী ভূতমওার 

উপর হচার হিার চন্য চাতিংখ তিবলর ালথ তমতি া উতঘি। তবশ্ব তবওাললর িথ্য তিবটি ব তপ্রথম ১৯৭৪ ালর ২৪ 

অলটাবর অনুতষ্ঠি লতঙ এবং িারপর হথলও প্রতিবঙর এই িাতরলঔ অনুতষ্ঠি । তবশ্ব তবওাল িথ্য তিবলর এওটি সুতিতি তি ক্ষে 

তঙ িরুণলির অবতি ওরা এবং উদ্বুদ্ধ ওরা এই পতরবিতিটি এই ক্ষেটিলও আলরা এতকল তিলি ািা ওরলি পালর। চাতিংখ 

তিবলর মাধ্যলম তবশ্ববাীর ওালঙ চাতিংলখর ক্ষে এবং উলেশ্যলও উৎক ত ওরা ললঙ। তিবটি চাতিংখ িা যা ২০ হথলও 

২৬ অলটাবর পয তি ঘমাি, িার এওটি অংল। ঘরাঘরভালব চাতিংখ তিবল তবতভন্ন ধরলির ভামালবল, আলাঘিাঅনুষ্ঠাি এবং 

প্রিল তিীর মাধ্যলম উিযাতপি । ভি তিবটিলি চাতিংলখর ববতশ্বও অচতি  উলেশ্যলও চিমলক্ষ তুল ধরা । বাংালিলল 

যথালযাগ্য ময তািা এবং উৎাউেীপিার মলধ্য তিল তিবটি পাতি ল আলঙ, এ বঙর িার ব্যতিক্রম ি। 

         চাতিংলখর হিিালির উচ্চ আলা তঙ হয এটি রাষ্ট্রভলর মলধ্য দ্বে হরালধ এবং ভতবষ্যলির যুদ্ধলও অম্ভব ওলর তুলি 

ওাচ ওরলব। এই আলাগুত অবশ্যই পুলরাপুতর ওায তওর তি। ১৯৪৭ া হথলও ১৯৯১ া পয তি লীি যুলদ্ধর ম ববরী তলতবলর 

তবলশ্বর তবভাচি লাতিরক্ষার তবল চুতি ওরালও অিেি ওঠিি ওলর তুল তঙ। লীি বা স্দায়ুযুলদ্ধর মাতির পলর, তবশ্বলাতি  

লযাতকিা অচতলির চন্য চাতিংখলও ংস্থা তললব পতরণি ওরার চন্য িতুি ওাচগুত শুরু , হযলতু ওলও ডচি তক্র 

ামতরও দ্বে তবশ্ব জুলড় ক্রমাকি ঙতড়ল পলড়। হাতভহি ইউতিি হভলগ যাার ফল মাতওতি যুিরাষ্ট্র ববতশ্বও আতধপলিের এও 

অিন্য অবস্থালি প্রতিতষ্ঠি  এবং চাতিংলখর চন্য তবতভন্ন ধরলির িতুি মস্যা বিতর ওলরলঙ। ২০০১ ালর ১১ হলেম্বর তবশ্ব 

বাতণচে হওলন্দ্র ন্ত্রাী ামা ংখটিি ার পর বিতমালি চাতিংলখর ভ ঘোলঞ্জ লা তবশ্বব্যাপী চতঙ্গবাি  ন্ত্রাবালির 

প্রার এবং হমৌবালির উত্থাি। িতুি লিাব্দীর ঘোলঞ্জ হমাওাতবা ওলর চাতিংখ আলরা দৃঢ়পিলক্ষলপ অগ্রর লব হোই এই 

ভৄহুলিত তবশ্ববাীর প্রিোলা।  

হঔও: উপপতরঘাও বাংালিল ঘতচ্চত্র  হেততভলি ইিতস্টটিউে 

  

২১.১০.২০২১                                                                তপআতইড তফঘার  


