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বিশ্ব শাবিরক্ষায় নারী শাবিরক্ষীদদর অসামানয অিদাদনর কথা তুদে ধরদেন 

রাষ্ট্রদতূ রািাি ফাবতমা 

বনউইয়কক, ২৯ মম ২০২০: 

আন্তজজাতিক াতন্ত ও তনযাত্তা যক্ষায় অাভানয অফদাননয জনয তফশ্বফযাী কভ জযি  নাযী 

াতন্তযক্ষীনদযনক  অতবফাদন জানানরন জাতিংনঘ তনমুক্ত ফাংরানদনয স্থায়ী প্রতিতনতধ  ও যাষ্ট্রদিূ যাফাফ 

পাতিভা। তিতন নাযী াতন্তযক্ষীনদয অফদাননয কথাও িা াঁয ফক্তনফয িুনর ধনযন। আজ, আন্তজজাতিক 

াতন্তযক্ষী তদফ ও অাভতযক নাগতযকনদয ুযক্ষা প্তা উরনক্ষয জাতিংঘ আনয়াজজি ‘াতন্তয চাতফ, 

তনযাত্তায চাতফ: কভ জনক্ষনে নাযী াতন্তযক্ষী  (Key to Peace, Key to Protection: Women Peacekeepers in 

Action)’ ীল জক এক বাচুজয়ার উচ্চ ম জানয়য আনরাচনা বায় অং তননয় একথা ফনরন ফাংরানদনয স্থায়ী 

প্রতিতনতধ। যমৌথবানফ ইনবন্টটিয আনয়াজন কনয জাতিংনঘ তনমুক্ত কানাডা, ঘানা ও জাতিয়া তভন। 

াতন্তযক্ষা কাম জক্রনভ নাযীনদয অথ জফ, ভান ও ূর্ জাঙ্গ অংগ্রর্ তনজিনিয উয গুরুত্বানযা 

কনয তিতন ফনরন, “জাতিংযঘয াতন্তযক্ষীনদয প্রতি  শ্রদ্ধায স্বীকৃতি স্বরূ এফছয বাাংাদেল স্থায়ী মমলন 

জামিাংদঘর প াস্টা অ্যডমমমনদেলদনর াদে পযৌেভাদব একগুচ্ছ স্মারক ডাকটিদকি অ্বমুক্ত কদরদে। 

এই ডাকটিদকি প ামদি যনয়নছ জাতিংনঘয ইতিান প্রথভফানযয ভনিা তননয়াজজি ফাংরানদনয 

দুইজন নাযী যতরকপ্টায াইরনিয আইকতনক প্রতিকৃতি”। অনযায়, বফলভয ও ংঘািভুক্ত তফনশ্বয স্বপ্নদ্রষ্টা 

ফ জকানরয ফ জনশ্রষ্ঠ ফাঙাতর জাতিয তিা ফঙ্গফনু্ধ যখ ভুজজফুয যভাননয জন্মিফাতল জকী উরনক্ষ 

াতন্তযক্ষীনদয প্রতি শ্রদ্ধা জাতননয় এই স্মাযক ডাকটিনকি গুচ্ছ অফভুক্ত কযর জাতিংঘ। 

রােেিূ  ামিমা লামিরক্ষা কায যক্রদমর  ুদরাভাদগ নারীদের মনদয়াজজি করার পক্ষদে বাাংাদেদলর 

পয অ্ি প্রমিশ্রুমি রদয়দে পকো  ূনব যযক্ত কদরন। এদক্ষদে মিমন জামিাংঘ মনরা ত্তা  মরদের ‘নারী, 

লামি  মনরা ত্তা’ মবয়ক যুগািকারী পরজদুলন-১৩২৫ গ্রদে বাাংাদেদলর ঐমিামক ভূমমকা এবাং 

াম্প্রমিক মদয় উক্ত পরজদুলন বাস্তবায়নাদে য ‘জািীয় কম য  মরকল্পনা’ গ্রদের কো উদেখ কদরন। 

জামিাংদঘর ইমিাদ প্রেম পেল মাদব বাাংাদেল ২০১৬ াদ আইভমরদকাদস্ট নারী মমমিামর 

কমিনদজি কমান্ডার  োয়ন কদর উোরে ৃটি কদর। জামিাংঘ লামিরক্ষা কায যক্রদম মূ্পে য নারী 

লামিরক্ষদের দ্বারা গটিি ‘নারী  ম যড  ুমল ইউমনি’ পমািাদয়নকারী প্রেম পেলগুদার মদযয বাাংাদেল 

একটি। ২০১০ াদ াইমিদি প্রেমবাদরর মদিা বাাংাদেদলর নারী  ম যড  ুমল ইউমনি পমািাদয়ন করা 

য়। জামিাংঘ লামিরক্ষা কায যক্রদম নারী লামিরক্ষী পপ্ররেকারী পেলমূদর মদযয বাাংাদেল আজ 

অ্নযিম লী যস্থানীয় একটি পেল। 

অ্নুষ্ঠানটিদি অ্নযানয বক্তা   যাদনমস্টগদের মদযয বক্তবয রাদখন কানাডার  ররােমন্ত্রী 

ফ্রানে-তপতর ানেইন (François-Philippe Champagne)।  
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