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প্রে রযররজ 
 

“ফাাংরাদদ ভানফারধকায ও প্রভৌররক স্বাধীনতায েরত গবীযবাদফ েরতশ্রুরতফদ্ধ” - যাষ্ট্রদূত যাফাফ পারতভা 
 

রনউইয়কক, ২৯ অদটাফয ২০২১:  

  

 “ফাাংরাদদ ভানফারধকায ও প্রভৌররক স্বাধীনতায নীরতমূদয েরত গবীযবাদফ েরতশ্রুরতফদ্ধ মায েরতপরন প্রদখা মায় 

জারতাংদঘয ভানফারধকায ব্যফস্থানামূদয াদথ আভাদদয রফদ্যভান রনরফড় ম্পৃক্ততায ভাধ্যদভ” -আজ জারতাংঘ াধাযণ রযলদদ 

ভানফারধকায কাউরিদরয রযদাদট কয উয আদয়ারজত এক াধাযণ রফতদকক ফক্তব্য েদানকাদর একথা ফদরন জারতাংদঘ রনযুক্ত 

ফাাংরাদদদয স্থায়ী েরতরনরধ যাষ্ট্রদূত যাফাফ পারতভা। রতরন আযও ফদরন, ভানফারধকায কাউরিদরয দস্য রদদফ ফাাংরাদদ 

কাউরিদরয দারয়ত্ব ও কাদজ রিয়বাদফ রনদয়ারজত ও ফ কদা েরতশ্রুরতফদ্ধ”। 

 

প্রযারঙ্গা ইস্যুটিদক দফ কাচ্চ োরধকাযভূক্ত এদজন্ডায় যাখা এফাং কাউরিদরয ৪৭তভ প্রদন ফ কম্মরতিদভ এ রফলয়ক একটি 

প্রযজুদরন গ্রণ কযায জন্য ভানফারধকায কাউরিদরয োংা কদযন যাষ্ট্রদূত পারতভা। রভয়ানভাদয রনযুক্ত রফদল ম কা প্রাটিয়ায ও স্বাধীন 

তদন্ত ব্যফস্থায কাজ এফাং ভূরভকাযও োংা কদযন রতরন।  যাষ্ট্রদূত পারতভা প্রযারঙ্গাদদয রনযাদ, স্বেদণারদত ও ভম কাদাপূণ ক জীফন 

রনরিত কযা এফাং রভয়ানভাদয তাদদয রনজভূরভদক বফলম্য ও রনীড়নমুক্ত কযায েদয়াজনীয় দদেমূ অব্যাত যাখদত কাউরিদরয 

েরত আহ্বান জানান। 

 

  ভানফারধকায কাউরির গৃীত প্রযজুদরদন প্রকারবড-১৯ বুাকরদনয ন্যায়ঙ্গত, াশ্রয়ী, ভদয়াদমাগী এফাং বফরিক োপ্যতা 

রনরিত কযায রফলয়টি তুদর ধযা দয়দে ভদভ ক উদেখ কদয প্রযজুদরনটিদক স্বাগত জানান যাষ্ট্রদূত পারতভা। প্রকারবড-১৯ সৃষ্ট িভফধ কভান 

অভতা এয আথ ক-াভারজক েবাফ প্রভাকারফরায় দদে গ্রণাদথ ক কাউরিদরয েরত আহ্বান জানান রতরন। দরেদণয উন্নয়নীর 

প্রদমূ প্রকারবড-১৯ বুারিদন ন্যায়ঙ্গত ও ভদয়াদমাগী েদফারধকায াদেনা ভদভ ক উদেগ েকা কদযন ফাাংরাদদদয স্থায়ী 

েরতরনরধ। এ েদঙ্গ অরবফাীদদয েরত কর ধযদণয বফলম্য রফদরা ও তাদদয প্রকারবড বুারিদনয োপ্যতা রনরিত কযায উয প্রজায 

প্রদন রতরন। 

 

 যাষ্ট্রদূত পারতভা জরফায়ু রযফতকন ও ভানফারধকায াংিান্ত প্রযজুদরন গ্রণদক স্বাগত জানান। জরফায়ুজরনত ফাস্তুচ্যুরতয রদদক 

ফাড়রত ভদনাদমাগ রদদত কাউরিদরয েরত আহ্বান জানান রতরন, মা ফাাংরাদদ জরফায়ু ঝুঁরকপূণ ক প্রদগুদরায জন্য একটি ফড় উদেদগয 

রফলয়। 

 

নাযী ও রশুদদয উয প্রকারবদডয অাঞ্জস্যপূণ ক েবাদফয রফলদয় উদেগ জারনদয় যাষ্ট্রদূত পারতভা ফদরন, “আভযা উরেগ্ন প্রম 

অদনক উন্নয়নীর প্রদদ স্কুর ফন্ধ দয় মাওয়ায পদর ঝদয ড়ায ায প্রফদড়দে, এফাং প্রভদয়যা ফাল্যরফফা, রাংতা ও রনম কাতদনয উচ্চ 

ঝুঁরকয ভদধ্য দড়দে”। অরতভারযয েবাফ প্রভাকারফরা কদয ররঙ্গভতা ও নাযীয েভতায়দনয অগ্রগরত াধদন কাউরির মাদত নতুন কদয 

ভদমাদমাগ প্রদয় প্ররফলদয় আহ্বান জানান রতরন। 

 

কাউরির গৃীত কভ কেরিয়া এফাং দস্যযাষ্ট্রমূদয ভদধ্য াযস্পরযক আস্থা ও রফিা বৃরদ্ধ এফাং দমারগতামূরক ভদনাবাদফয 

ভাধ্যদভ ভানফারধকায মুন্নত যাখায রফলয়টি এরগদয় প্রনওয়ায জন্য আহ্বান জানান যাষ্ট্রদূত পারতভা। 

 

জারতাংঘ াধাযণ রযলদদ ভানফারধকায কাউরিদরয বারত যাষ্ট্রদূত নাজাত াভীভ খান এ রযদাট ক উস্থান কদযন। 

 

*** 


