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প্রে রযররজ 
 

 

“রিংতায দুষু্ট চক্র বাঙ্গতত মূর কাযণগুরর খুতজ প্রফয কযা অতযন্ত জরুরয”-যাষ্ট্রদূত যাফাফ পারতভা 

 

রনউইয়কক, ০৯ নতবম্বয ২০২১:  

 

“রিংতায দুষু্ট চক্র বাঙ্গতত মূর কাযণগুরর খুতজ প্রফয কযা অতযন্ত জরুরয ” -আজ জারতিংঘ রনযাত্তা রযলতদ 

“আন্তজকারতক ারন্ত ও রনযাত্তা ফজায় যাখা : ফজকন, অভতা ও িংঘাত” ীল কক উচ্চ ম কাতয়য উন্মুক্ত রফততকক অিং রনতয় একথা 

ফতরন জারতিংতঘ রনযুক্ত ফািংরাতদতয স্থায়ী েরতরনরধ যাষ্ট্রদূত যাফাফ পারতভা।  

 রনযাত্তা রযলতদয চররত ভাতয বারত প্রভরিতকা এই উন্মুক্ত রফতককটিয আতয়াজন কতয মাতত অভতা , ফজকন ও 

িংঘাত প্রভাকারফরায় রনযাত্তা রযলতদয ম্ভাব্য ভূরভকায রফলতয় আতরাকাত কযা য়। এতত বারতত্ব কতযন প্রভরিতকায 

প্রেরতডন্ট।  

উন্মকু্ত এ আতরাচনায় েদত্ত ফক্ততব্য ফািংরাতদতয স্থায়ী েরতরনরধ ফতরন , অথ কননরতক, যাজননরতক ও ািংস্কৃরতক 

প্রেক্ষাট রফতফচনায় রিংতায অন্তরন করত কাযণগুরর রযফরতকত য়। রতরন আযও ফতরন , প্রটকই ারন্তয জন্য ফহু 

অিংীজনতদয রনতয় জাতীয়বাতফ রযচাররত ভাধান কাঠাতভা রফরনভ কা প্রণয জন্য জারতিংতঘয অফশ্যই পূন কাঙ্গ দতক্ষ থাকতত 

তফ। 

বফলম্য ও ফজকতনয কাযতণ মখন আন্তজকারতক ও আঞ্চররক িংঘাততয সৃরষ্ট য় তখন তা েভতন রনযাত্তা রযলতদয 

অফশ্যই গুরুত্বপূণ ক ভূরভকা যতয়তে ভতভ ক উতেখ কতযন যাষ্ট্রদূত পারতভা। এতক্ষতে রতরন প্রযারঙ্গা ঙ্কতটয  উদাযণ প্রটতন ফতরন , 

রভয়ানভাতয প্রযারঙ্গাতদয াভারজক ও যাজননরতকবাতফ ফজকতনয কাযতণ প্রম ঙ্কট বতরয তয়তে তা এই অঞ্চরতক গুরুতয 

ভানরফক ও রনযাত্তা রফম কতয়য ভতে রনরতত কতযতে। 

আন্তজকারতক ারন্ত ফজায় যাখায ইস্যযতত যাষ্ট্রদূত পারতভা ফতরন, জারতিংতঘয ারন্তযক্ষা কাম কক্রভ ও রফতল যাজননরতক 

রভনমূ েরততযাধমূরক কূটনীরততত দূদ কান্ত অফদান যাখতত াতয কাযণ তাতদয কাতে যতয়তে যারয ভাঠ ম কাতয়য তথ্য , মা 

আন্ন প্রকাতনা ঙ্কট প্রভাকারফরায় পূফ ক তককতা ব্যফস্থাতক আযও রক্তারী কযতত াতয। অন্তভূ করক্ত রনরিত কযতত ‘নাযী, ারন্ত 

ও রনযা ত্তা’ এফিং ‘যুফ, ারন্ত ও রনযাত্তা ’ এতজন্ডা দুটিতত রনযাত্তা রযলদতক আযও রফরনতয়াগ কযতত যাভ ক প্রদন 

ফািংরাতদতয স্থায়ী েরতরনরধ। 

যাষ্ট্রদূত পারতভা বফরিকবাতফ আইতনয ান মুন্নত যাখায উয প্রজায প্রদন এফিং এতক্ষতে আন্তজকারতক রফচায আদারত 

ও অন্যান্য আন্তজকারতক আইনী িংস্থা ও ট্রাইবুন্যাতরয ভূরভকায কাতজয স্বীকৃরত প্রদন। আন্তজকারতক রফচায আদারত অন্যান্য 

আইনী িংস্থায কর্তকত্ব ফজায় যাখতত রনযাত্তা রযলদ ফ কদাই স্যদৃঢ় েরতশ্রুরত েরতারন কযতফ ভতভ ক েতযাা ব্যক্ত কতযন 

ফািংরাতদতয স্থায়ী েরতরনরধ। 

 

*** 

 


