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প্রে রযররজ 
 

 

“স্বল্পোন্নত প্রদগুল্রোয জন্য আনক্লজ ল্ত োল্য মুল্েয অরযীভ ম্পদ ও সুল্মোল্ে েল্ফল্য থ”- 

যোষ্ট্রদূত যোফোফ পোরতভো 

 

রনউইয়র্ক, ১৬ নল্বম্বয ২০২১:  

 

  “মুল্েয রফস্তীর্ ক এরোর্োয অনোরফষ্কৃত ম্পল্দয ভোধ্যল্ভ স্বল্পোন্নত প্রদমূল্য এর্ রফররয়ল্নযও প্রফর ভোনুল্লয জীফন ও 

জীরফর্োয় রুোন্তযধভী রযফতকন আনো ম্ভফ। তোই মুে আইন ম্পরর্কত জোরতংঘ র্নল্বনন (আনক্লজ) রতির্োয অল্থ কই 

ল্ত োল্য এর্র ভোনুল্লয জন্য মুে-সুল্মোেল্র্ র্োল্জ রোেোল্নোয থ” - আজ  স্বপ্রপোন্নত প্রদ, ভূল্ফরিত স্বল্পোন্নত প্রদ ও ক্ষুে 

উন্নয়নীর দ্বী যোষ্ট্রমূল্য জন্য আনক্লজ েদত্ত সুল্মোে-সুরফধোয রফলল্য় আন্তজকোরতর্ মুে-তরল্দ র্র্তকক্ষ আল্য়োরজত উচ্চ 

ম কোল্য়য এর্ বোয় েদত্ত ফক্তৃতোয় এর্থো ফল্রন জোরতংল্ঘ রনযুক্ত ফোংরোল্দল্য স্থোয়ী েরতরনরধ যোষ্ট্রদূত যোফোফ পোরতভো। 

 

স্বল্পোন্নত প্রদগুল্রো রফল্েয ফল্েল্য় ীভোফদ্ধ ম্পল্দয অথ কনীরতভুক্ত প্রদ ভল্ভ ক উল্েখ র্ল্য স্থোয়ী েরতরনরধ তোল্দয জন্য 

েবীয মুল্েয রফরবন্ন সুল্মোে-সুরফধো রফল্ল র্ল্য ভো-মুল্ে বফজ্ঞোরনর্ েল্ফলর্ো, ক্ষভতো বৃরদ্ধ ও মুে-ম্পদ অনুন্ধোপ্রনয 

জন্য মুে-েযুরক্তল্ত েল্ফ ইতিোরদ প্রক্ষল্ে ন্যোয্য অংীদোরযত্ব রনরিত র্যল্ত আন্তজকোরতর্ মুে-তরল্দ র্র্তকল্ক্ষয েরত 

আহ্বোন জোনোন। 

 

উল্েখ্য যোষ্ট্রদূত পোরতভো ২০২২ োল্রয জোনুয়োরয ভোল্ প্রদোো’প্রত অনুরিতব্য এররির-৫ র্নপোল্যল্েয েস্তুরতমূরর্ 

র্রভটিয প্রমৌথ বোরত রল্ল্ফ দোরয়ত্ব োরন র্যল্েন। প্রদোো ল্েরল্নয ‘প্রেোগ্রোভ অফ অিোর্ন-এ রন্নল্ফল্নয জন্য মুল্েয 

উয জরফোয়ু রযফতকল্নয রফরূ েবোফ রফলয়র্ প্রম খড়ো বতরয র্যো ল্য়ল্ে তোয উদোযর্ প্রেল্ন যোষ্ট্রদূত পোরতভো ফল্রন, রফরবন্ন 

ধযল্র্য দূলর্ োমুরের্ খোদ্যজোর ও ফোস্তুতল্েয বোযোম্যল্র্ ভোযোত্বর্বোল্ফ ব্যোত র্যল্ে। এ প্রেক্ষোল্ে ভো-মুল্ে দূলর্ ও  

অরনয়রেত র্োম কর্রো প্রভোর্োরফরোয় বফরের্ েল্েিো আযও বৃরদ্ধ র্যোয েল্য়োজনীয়তোয উয প্রজোয প্রদন রতরন। 

 

মুে জেল্তয নতুন ও উদীয়ভোন ম্ভোফনোমূল্ স্বল্পোন্নত প্রদগুল্রোয নোযী ও যুফল্দয আযও প্রফর েল্ফল্য সুল্মোে 

েদোল্নয জন্য প্রক্ষে বতরয র্যোয  আহ্বোন জোনোন ফোংরোল্দল্য স্থোয়ী েরতরনরধ। 

 

উচ্চ ম কোল্য়য এই ইল্বন্টটিয ঞ্চোরর্ রেল্রন আন্তজকোরতর্ মুে-তরল্দ র্র্তকল্ক্ষয ভো-রেফ ভোইল্র্র িরিউ রজ। 

এররির’য বোরত দস্য প্রদমূল্য উল্েখল্মোগ্য ংখ্যর্ যোষ্ট্রদূত ইল্বন্টটিল্ত অংগ্রর্ র্ল্যন। 

 

 

*** 


