
 

BALAGARH BIJOY KRISHNA MAHAVIDYALAYA 

SEM-VI 

HISTORY (HONS.) 

CC-XIII -UNIT-VI 

 UNITED NATIONS ORGANIZATION-ORIGIN AND WHY WAS IT CREATED? 

STUDY MATERIAL 

19.04.2020 

জািতসংেঘর ইিতহাস 

জািতসংঘ  িবে র াধীন জািতসমূেহর সংগঠন। ১৯৪৫ সােল ৫১ ট রা  কতৃক এ ট 

িত ত হয়। জািতসংঘ এক ট বহপ ীয় চ র মাধ েম সৃ  হেয়েছ এবং এর সদস  

রা সমূেহর অিধকার এবং বাধ বাধকতা এর সনেদ অ ভূ  রেয়েছ।এ ট অিধ-রা ক 

(supra-national) বা কােনা িব  সরকার নয়। জািতসংঘ সনেদর ধান িদক েলা হেলা: 

আ জািতক শাি  ও িনরাপ া সংর ণ এবং এতদুে েশ  শাি ভে র হমিক িনবারণ ও 

দুরীকরেণর জন , এবং আ মণ অথবা অন ান  শাি ভ কর কাযকলাপ দমেনর জন  কাযকর 

যৗথ কমপ া হণ, এবং শাি পূণ উপােয় ন ায়িবচার ও আ জািতক িবেরাধ বা আইেনর নীিতর 

সে  স িত রেখ আ জািতক িবেরাধ বা শাি ভে র আশ াপূণ পিরি িতর িন ি  বা 

সমাধান; িবিভ  জািতর মেধ  সমঅিধকার ও আ িনয় ণ নীিতর িভি েত সৗহাদ পূণ স েকর 

সার এবং িব শাি  দৃঢ় করার জন  অন ান  উপযু  কমপ া হণ; অথৈনিতক, সামা জক, 

সাং ৃ িতক বা মানিবক িবষেয় আ জািতক সমস াসমূেহর সমাধােনর জন  আ জািতক 

সহেযািগতার িবকাশ সাধন এবং মানিবক অিধকার ও জািতেগা , ী-পু ষ, ভাষা বা ধম 

িনিবেশেষ সকেলর মৗল অিধকােরর িত া দশেন উৎসাহ দান। 

সংকেটর শাি পূণ সমাধান, যু  িতেরাধ এবং যু নীিত ণয়েনর উে েশ  ১৮৯৯ সােল হেগ 

আ জািতক শাি  সে লন অনু ত হয়। হগ সে লেন আ জািতক সংকেটর শাি পূণ 



সমাধােনর লে  য কনেভনশন ণীত হয় তার উপর িভি  কের ায়ী সািলশী আদালত 

িত ত হয়, যা ১৯০২ সাল থেক কাজ  কের। ১৯০৭ সােল য হগ সে লন হয়, সখােন 

২৬ ট ইউেরাপীয় রা  অংশ হণ কের এবং এই সে লেনই থমবােরর মেতা এক ট 

আ জািতক সংগঠন গঠেনর আকা া রা  সমূেহর মেধ  অনুভূত হয়। িক  ১৯১৪ সােল থম 

িব যুে র সূচনা হেল িব সংগঠন গঠেনর ধারণা ট আর বিশ দরূ অ সর হেত পাের িন। ১৯১৮ 

সােল থম িব যুে র সমাি  হেল মািকন িসেড  উে া উইলসন িব শাি  ও িনরাপ া 

বজায় রাখার লে  িব  সংগঠন গেড় তালার উেদ াগ নন। ১৯১৯ সােলর ২৫ জানুয়াির প ািরস 

সে লেন িসেড  উে া উইলসন তারঁ চৗ  দফা াব িনেয় আেলাচনার সূ পাত কেরন, 

যখােন মানবতার কল ােণ আ িনয় ণািধকার, যৗথ িনরাপ া, সাধারন িনর ীকরেণর 

িবষয় েলা িতফিলত হয় এবং নতন িব  ব ব ায় শাি  এবং সামা জক ন ায়িবচার িত ার 

লে  এক ট িব  সংগঠন গেড় তালার ই া কাশ পায়। 

জািতসংেঘর পূেব লীগ অব নশ  নােমর আ জািতক সংগঠন িবে র জািতসমূেহর মেধ  শাি  

এবং সহেযািগতা িন ত করার লে  দায়ব  িছল। ১৯২০ সােলর ১০ জানুয়াির ‘আ জািতক 

সহেযািগতা, শাি  এবং িনরাপ া’ িত ার লে  লীগ অব নশ  িত ত হয়। লীগ অব 

নশ  ৫৮ ট সদস  রা  িনেয় গ ঠত হেয়িছল। েত লীগ অব নশে র কায ম সফলভােব 

পিরচািলত হেলও ১৯৩০ সােলর পর থেক জামানী, ইতািল এবং জাপােনর মেতা অ শ র 

ারা ভািবত হেয় ১৯৩৯ সােল ি তীয় িব যুে র সূচনা হেল লীগ অব নশে র কায ম ভে  

পেড়।  

জািতসংঘ ঘাষণা লীগ অব নশ  ব থ হেলও জািতসংেঘর িত াতারা লীগ অব নশে র 

ধারণা ারা উদ্ভ  হন। ‘জািতসংঘ’ নােমর থম সূচনা হয় মািকন যু রাে র িসেড  

া িলন িড. জেভে র ারা এবং এর থম ব বহার হয় ১৯৪৫ সােলর ১ জানুয়াির ি তীয় 

িব যু  চলাকালীন সমেয় স ািদত ‘স িলত জািতসমূেহর ঘাষণার’ মাধ েম, যখােন ২৬ ট 

দেশর িতিনিধবগ থমবােরর মেতা অ শ র িব ে  স িলত শ র মাধ েম যুে  করার 

ঘাষণা দয়।  ১৯৪৫ সােলর ২৫ এি ল থেক ২৬ জনু সান ানিসে ােত আ জািতক সংগঠন 

ে  ‘জািতসমূেহর সে লেন’ ৫০ ট দেশর িতিনিধরা জািতসংঘ সনদ রচনা কেরন। ১৯৪৪ 

সােলর আগ -অে াবের ওয়ািশংটেনর ডা াটন ওকেসর বঠেক চীন, া , সািভেয়ত 

ইউিনয়ন, যু রাজ  ও যু রাে র িতিনিধবেগর াবাবিলর ওপর িভি  কের এই সনদ গেড় 



ওেঠ। সে লেন অংশ হণকারী ৫০ ট রাে র িতিনিধরা ১৯৪৫ সােলর ২৬ জনু সনদ ট 

অনুেমাদন ও া র কেরন। পাল া  সে লেন উপি ত না থাকেলও পের এেত া র দান 

কের থম া রকারী ৫১ ট রাে র এক টেত পিরণত হয়। 

১৯৪৫ সােলর ২৪ অে াবর চীন, া , সািভেয়ত ইউিনয়ন, যু রাজ , যু রা  ও া রকারী 

অন ান  অিধকাংশ দেশর সনদ অনুেমাদেনর মধ  িদেয় আনু ািনকভােব জািতসংঘ িত ত 

হয়। 

জািতসংঘ সংগঠন বতমােন জািতসংেঘর সদস  সংখ া ১৯২(193) এবং জািতসংেঘর কমপিরিধ 

িব ব ািপ িবস্তৃত। জািতসংঘ সনদ অনুযায়ী সনেদ উে িখত সমুদয় দায়দািয়  যারা হণ 

করেব এবং সংগঠন টর িবচাের যারা এসব দায়দািয়  পালন করেত স ম ও ই ক স প অন  

সকল শাি ি য় রাে র জন  জািতসংেঘর সদস পদ উ ু  থাকেব (সনেদর অনুে দ নং ৪)। 

জািতসংঘ িত ার উে শ  হেলা আ জািতক অ েন ন ায়িবচার নীিতর উপর িভি  কের 

শাি ,  উ য়ন, মানবািধকার এবং সকল মানুেষর কল ােণর জন  পার িরক সহেযািগতা বৃ  

করা। আ জািতক সংকট মুহেূত এই সংগঠন জাতীয় াথ র ায় রা সমূেহর মেধ  পর েরর 

উপর িনভরশীলতা তির কের ভারসাম  বজায় রােখ। শাি র া, শাি  সৃ , সংকট িতেরাধ 

এবং মানবীয় সাহােয র জন  জািতসংঘ বশী পিরিচত হেলও এই িদক েলার বাইেরও িবিভ  

উপােয় জািতসংঘ এবং এর অ সং াসমূহ (িবিভ  িবেশষািয়ত সং া, ফা  এবং কমসূিচ) 

িব েক ভািবত কের। এই সংগঠন বহৃ র পিরসের িবিভ  মৗিলক ইসু , যমন টকসই 

উ য়েনর ধারণা থেক  কের পিরেবশ এবং শরণাথ েদর র ণ, দুেযাগ সহায়তা, স াসবাদ 

দমন, িনর ীকরণ এবং পারমানিবক অ  িব ার রাধ, গণত  িত া, মানবািধকার, শাসন 

ব ব া, অথৈনিতক-সামা জক উ য়ন ও আ জািতক া , ভূিম মাইন অপসারণ, খাদ  

উৎপাদন বৃ  এবং বতমান ও ভিবষ ত জে র জন  িনরাপদ িব  গড়ার ল  পূরেণ কাজ 

কের থােক। 
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