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ইউএসএআইডি-ইউকেএআইডি’র  

শাডিপূর্ ণ ডির্ ণাচিী প্রচারর্া ডর্ষয়ে ের্ ণসূডচ ‘শাডিকে 

ডর্জকয়র’উকবাধি অিুষ্ঠাকি যুক্তরাকের রােদেূ র্াডশ ণয়া র্াডি ণোট এর 

র্ক্তর্য 
 

র্ঙ্গর্নু্ধ আিজণাডেে সকেলি কেন্দ্র (ডর্আইডসডস) 

আগারগাাঁও, ঢাো 

কসকেম্বর ১৭, ২০১৮ 

 

সম্মানিত অনতনিবনৃ্দ, আওয়ামী লীগ, বাাংলাদেশ জাতীয়তাবােী েল ও জাতীয় পার্টির 

সম্মানিত নিতৃবনৃ্দ, উন্নয়ি সহদ াগী ও কূটনিনতক কনমউনির্টর সহকমীবনৃ্দ, নমনিয়ার 

প্রনতনিনিবনৃ্দ, ভদ্রমনহলা ও ভদ্র মদহােয়গণ- আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল!  

 ুক্তরাষ্ট্র সরকাদরর পক্ষ নিদক আজ এখাদি উপনিত িাকদত নপদর আনম আিন্দন্দত। 

আন্তজিানতক গণতন্ত্র নেবস (১৫ নসদেম্বর) পালদির েু’নেি পরই একত্র হদয়নি আমরা। 

আমাদের অদিদকর কাদিই নসর্ট নিল একর্ট গুরুত্বপূণ ি নেি। 

‘শানন্তদত নবজয়’ অি িাৎ  ‘উইি উইি নপস’ কম িসূনির উদবািিী অিুষ্ঠাদি ন াগ 

নেওয়ায় আপিাদের িিযবাে জািান্দি। আপিাদের মদতা নবনভন্ন েদলর এত নবনশসাংখযক নবনশষ্ট 

নিতার এখাদি উপনিনত খুবই উৎসাহবযঞ্জক। এর্ট বাাংলাদেদশ শানন্ত, সহিশীলতা ও গণতন্ত্রদক 

এনগদয় নিওয়ার নক্ষদত্র আপিাদের অঙ্গীকারদকই তুদল িরদি। 

আজদকর এ অিুষ্ঠাির্ট  ুক্তরাষ্ট্র সরকার,  ুক্তরাজয সরকার - এবাং আপিাদের সবার- 

অি িাৎ আমাদের বাাংলাদেনশ সহদ াগীদের অিিয সহদ ানগতার ফসল। আমাদের সবাইদক 

ঐকযবদ্ধ কদরদি উন্নয়ি আর প্রগনতর আকাঙ্খা ও উচ্চানভলাষ। আমাদের সাংনবিািগুদলাদত এ 

িারণার্ট গুরুদত্বর সাদি িাি নপদয়দি ন , সব মািুষ জন্মগতভাদব সমাি এবাং নিন্তা,উদ্ভাবি ও 

নিদজদক নমদল িরার সুদ াগ আর স্বািীিতা নেওয়া হদল প্রনতর্ট মািুদষর রদয়দি অনমত 

সম্ভাবিা। আমার প্রতযাশা, আজদকর এ অিুষ্ঠাি বাাংলাদেদশ শানন্ত বজায় রাখা এবাং সব 

িাগনরদকর স্বািীিভাদব মত প্রকাশ ও আসন্ন সাংসে নিব িািদি শানন্তপূণ িভাদব অাংশগ্রহদণর 

অনিকার নিন্দিত করার নক্ষদত্র সবাইদক আরও নবনশ অঙ্গীকারবদ্ধ হদত উৎসানহত করদব। 

শানন্ত, পারস্পনরক সহিশীলতা ও অাংশগ্রহণমূলক মদিাভাব- বাাংলাদেদশ এ সবনকিুরই 

রদয়দি এক নজারাদলা ঐনতহয। 
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হাদত হাত নমনলদয় কাজ করার মািযদম আমরা একর্ট শানন্তপূণ ি ও সমদৃ্ধ বাাংলাদেশ গদে 

নতালায় অবোি রাখদত পারদবা। সরকার, রাজনিনতক েল, সুশীল সমাজ, নববৎসমাজ, 

নমনিয়া -এবাং সবদিদয় গুরুত্বপূণ ি ন টা-বাাংলাদেদশর জিগদণর সদঙ্গ নমদল এ কাজ করদত 

সক্ষম হদবা আমরা। 

একর্ট গণতানন্ত্রক নেদশর জিয অবাি, নিরদপক্ষ ও অাংশগ্রহণমূলক নিব িািি গুরুত্বপূণ ি 

নবষয়, নবদশষ কদর মিযম আদয়র নেশ হওয়ার পদি িাকা একর্ট রাদষ্ট্রর জিয। 

সব রাজনিনতক েল, সাংগঠি ও বযন্দক্তর জিয নিব িািদির প্রাক্কাদল রাজনিনতক প্রন্দিয়ায় 

পনরপূণ িভাদব অাংশগ্রহদণর স্বািীিতা িাকা উনিত। রাজনিনতক েলগুদলার কমী-সমি িকদের 

অবশযই নিদজদের রাজনিনতক মতামত প্রকাশ, প্রিারণা িালাদিা এবাং ভয়ভীনত, প্রনতদশাি বা 

জবরেন্দিমূলক নবনিনিদষি িাো শানন্তপূণ ি সভাসমাদবশ করার স্বািীিতা িাকদত হদব। 

ইসুয বা িীনতর নবষদয় মতপাি িকয িাকদলও রাজনিনতক েলগুদলাদক অবশযই তাদের 

প্রনতবন্দ্বীদের রাজনিনতক প্রন্দিয়ার ববি অাংশগ্রহণকারী এবাং পরবতী সরকাদরর সম্ভাবয নিতা 

নহদসদব নমদি নিদত হদব। 

বাাংলাদেনশদের অবশযই গণতানন্ত্রক প্রন্দিয়ার প্রনতর্ট প িাদয়- নিব িািদির আদগ, িলাকাদল 

এবাং পদর- সাংনিষ্ট প্রদতযকদক অনহাংস আিরণ করার আহ্বাি জািাদত হদব। সনহাংসতা শুিু 

তাদেরই কাদজ আদস  ারা গণতানন্ত্রক প্রন্দিয়া এবাং বাাংলাদেশ ও তার িাগনরকদের স্বাি িহানি 

করদত িায়। 

নিব িািদির প্রাক্কাদল ‘শানন্তদত নবজয়’ কম িসূনি অবযাহতভাদব এনগদয় নিদত আজ এখাদি 

উপনিত প্রদতযদকর -নবনভন্ন রাজনিনতক েলদক প্রনতনিনিত্বকারী সবার- সাফলয ও অঙ্গীকার 

কামিা করনি আনম। বাাংলাদেদশর উজ্জ্বল ভনবষযত গদে নতালার প্রদিষ্টায় আমাদের অাংশীোনর 

অবযাহত িাকদব নস প্রতযাশাই কনর। নিদমাদিনস ইন্টারিযাশিাদলর নিতৃদত্ব এই গুরুত্বপূণ ি 

অিুষ্ঠাির্ট সফলভাদব আদয়াজি করার জিয ‘নরাংদিনিাং পনলর্টকযাল লযান্ডদেপ’ েলদক 

িিযবাে। পাশাপানশ ‘শানন্তদত নবজয়’ কম িসূনিদত ন াগ নেদয় এদক সহায়তা করার জিয 

আপিাদের সবাইদক িিযবাে জািাই। 

অদিক িিযবাে! শানন্তদত নবজয়, উইি উইি নপস! 

 

* বক্তৃতার জিয প্রস্তুতকৃত  

   জজআর / ২০১৮ 


