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প্রেস রিরিজ 

শান্তিরক্ষীদের ন্তিরাপত্তা ও সুরক্ষায় বৃহত্তর প্রস্তুন্তি গ্রহদের আহ্বাি জািাদ া বাাং াদেশ 
 

রিউইয়র্ক, ১৫ প্রেব্রুয়ারি ২০২১: 

“শীর্ কস্থািীয় সসিয ও পুরিশ প্রেিণর্ািী প্রেশ রিসসসে জারিসংঘ শারিিক্ষা রিশসি োংিাসেসশি রেপুি সংখ্যর্ 

শারিিক্ষী প্রিািাসয়ি িসয়সে। এসর্ি শারিিক্ষীগসণি রিিাপত্তা ও সুিক্ষা আিাসেি র্াসে অিযি গুরুত্বপূণ ক” -আজ 

জারিসংঘ সাধািণ পরির্সে অিুষ্ঠিি ‘শারিিক্ষা র্ার্ কক্রসিি রেসশর্ র্রিষ্ঠি (রস-৩৪)’-এি সভায় েেত্ত েক্তসেয এর্থা 

েপ্রিি জারিসংসঘ রিরু্ক্ত োংিাসেসশি স্থায়ী েরিরিরধ িাষ্ট্রেিূ িাোে োরিিা। 

প্রর্ারভড-১৯ এি িসধযও অরপ কি োরয়ত্ব র্থার্থভাসে পািি এেং স্বাগরির্ প্রেসশি র্সিািা অরিিারি প্রিার্ারেিা 

র্ার্ কক্রসি গুরুত্বপূণ ক সিায়িা েোসিি জিয জারিসংঘ শারিিক্ষীসেি েরি সম্মাি েেশ কি র্সিি িাষ্ট্রেিূ োরিিা। 

শারিিক্ষা েযেস্থাপিায় ‘জরুিী েস্তুরি’ অিযােশযর্ র্িাসি শারিিক্ষীসেি রিিাপত্তা ও সুিক্ষা রিশ্চিি র্িসি েিৃত্তি 

আিজকারির্ েসেষ্টা গ্রিসণি আহ্বাি জািাি রিরি। শারিিক্ষীসেি অগ্রারধর্ািরভরত্তর্ প্রর্ারভড-১৯ এি ষ্ঠির্া েোসিি 

রের্য়ষ্ঠিও গুরুসত্বি সাসথ িুসি ধসিি োংিাসেসশি স্থায়ী েরিরিরধ। 

আিজকারির্ শারি ও রিিাপত্তাি েরি ক্রিেধ কিাি েহুিাশ্চির্ ও েহুিুখ্ী হুিরর্ি র্থা উসেখ্ র্সি িাষ্ট্রেিূ 

োরিিা েসিি, এসিি পরিরস্থরিসি শশ্চক্তশািী শারিিক্ষা পেসক্ষসপি প্রর্াসিা রের্ল্প প্রিই। ‘অযার্শাি েি রপসরর্রপং 

এসজন্ডা (এেিরপ)’সি জারিসংঘ গিৃীি সংস্কাি র্ার্ কক্রিসিূসিি ধািাোরির্িাি জিয ধিযোে জািাি রিরি। এেিরপ -

এি রিরভউসর্ও স্বাগি জািাি িাষ্ট্রেিূ োরিিা। িাঠপর্ কাসয় র্ি কিি শারিিক্ষীসেি প্রেরিি িথয-পিািশ কগুসিা 

জারিসংসঘি েধাি িীরি ও েরিিসিূসি অিভূকক্ত র্িাি জিয রিয়িিারির্ েসেষ্টা গ্রিসণি আহ্বাি জািাি িাষ্ট্রেিূ 

োরিিা। 

শারিিক্ষীসেি উপি িািিাি রিন্দা এেং এসর্ি িািিাি জোেরেরিিা রিশ্চিি র্িাি আহ্বাি জািাি 

োংিাসেসশি স্থায়ী েরিরিরধ। পািেরশ কিা েসে েসয়াজিীয় জিেি ও আিুর্রির্ সিঞ্জািসি র্াজ র্িাি অিুরু্ি 

পরিসেশ রিশ্চিি র্িাি উপি প্রজাি প্রেি িাষ্ট্রেিূ োরিিা। রিরি েসিি, “শারিিক্ষা র্ার্ কক্রসিি োরয়ত্বসিূি অেশযই িসি 

িসে স্পষ্ট, োস্তরভরত্তর্ এেং অজকিসর্াগয; আি প্রসগুসিা থার্সে সািথ কয, িাঠ পর্ কাসয়ি োস্তেিা এেং সম্পসেি র্থার্থ 

সংস্থাসিি সাসথ সািঞ্জসযপূণ ক”। 

িাষ্ট্রেিূ োরিিা েসিি, িাঠ পর্ কাসয় প্রির্সই শারিিক্ষা র্ার্ কক্রি রিশ্চিি র্িসি শারি েশ্চক্রয়াসর্ অেশযই সুস্পষ্ট 

িাজনিরির্ সিাধাসিি পসথ পরিোরিি র্িসি িসে। আি িা িসে সিরিি শারিিক্ষা ও শারি-রেরিি কাণ েসেষ্টা অিুর্ায়ী। 

এসক্ষসি রিরি শারিিক্ষা রিশিসিূসিি সাসথ শারিরেরিি কাণ ও প্রির্সই শারি েশ্চক্রয়াি সাসথ রু্ক্ত সর্ি পসক্ষি আিও 

প্রেশী সিিয়, সিসর্ারগিা ও অংশগ্রিসণি উপি প্রজাি প্রেি। 

িাষ্ট্রেিূ োরিিা শারিিক্ষা র্ার্ কক্রসি িািীি অংশগ্রিণ েশৃ্চিি গুরুত্ব িুসি ধসিি। েরশক্ষণ ও সক্ষিিা 

রেরিি কাসণি িাধযসি শারিিক্ষায় িািী ভূরির্াি সেরেি েশৃ্চি এেং িাসেি র্ি ক-উপসর্াগী পরিসেশ সিরিি জিয সম্পে েিাদ্দ 

োড়াসিাি আহ্বািও জািাি রিরি। িািী শারি ও রিিাপত্তা রের্য়র্ জািীয় র্ি ক-পরির্ল্পিাি উোিিণ প্রিসি িাষ্ট্রেিূ 

োরিিা শারিিক্ষা র্ার্ কক্রসি রেরভন্নিূখ্ী ভূরির্া ও প্রিিৃত্বশীি পেসি সর্ি পর্ কাসয় িািী শারিিক্ষী পোয়সি োংিাসেসশি 

সক্ষিিাি র্থা পূিে কযক্ত র্সিি। 

জারিসংঘ শারিিক্ষা র্ার্ কক্রসি োংিাসেশ েিকিাসি সসে কাচ্চ শারিিক্ষী প্রেিণর্ািী প্রেশ এেং রস-৩৪ এি সেসয 

*** 

 


