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প্রে রযররজ 

 

জারিংঘঘ এফাযই েথভফাঘযয ভঘিা ফ বম্মরিক্রঘভ গৃীি ঘরা প্রযারঙ্গা প্রযজুঘরন । 

 

রনউইর্ব, ১৭ নঘবম্বয ২০২১:  
 

   “জারিংঘঘ এফাযই েথভফাঘযয ভঘিা ফ বম্মরিক্রঘভ গৃীি ঘরা প্রযারঙ্গা প্রযজুঘরন, মা এই ঙ্কঘেয ভাধাঘন আন্তজবারির্ 

ম্প্রদাঘয দৃঢ় েরিশ্রুরিযই েরিপরন” -আজ জারিংঘঘ ‘রভানভাঘযয প্রযারঙ্গা মুররভ অন্যান্য ংখ্যারঘু ম্প্রদাঘয ভানফারধর্ায 

রযরিরি’ ীল বর্ প্রযজুঘরনটি গ্রণর্াঘর েদত্ত ফক্তৃিা এর্থা ফঘরন জারিংঘঘ রনযুক্ত ফাংরাপ্রদঘয িাী েরিরনরধ যাষ্ট্রদূি যাফাফ পারিভা। 

প্রযজুঘরনটি প্রমৌথবাঘফ উত্থান র্ঘয ওআইর এফং ইউঘযারও ইউরনন। 

 

ফাস্তুচ্যুি প্রযারঙ্গাঘদয আশ্র ও ভানরফর্ ািা েদান এফং জািী প্রর্ারবড-১৯ বুার্রন র্ভ বসূরিঘি িাঘদযঘর্ অন্তর্ভ বক্ত র্যায ভাধ্যঘভ 

ফাংরাঘদ প্রম উদাযিা ও ভানরফর্িা েদ বন র্ঘযঘে, প্রযজুঘরনটিঘি িায র্ভী েংা র্যা । র্ক্সফাজাঘযয অিুন্ত জনার্ীণ ব আশ্র র্ুাম্প 

প্রথঘর্ প্রযারঙ্গাঘদয এর্টি অংঘর্ বালানিঘয িানান্তয এফং এ রঘযু এখাঘন অফর্াঠাঘভা অন্যান্য সুঘমাগ-সুরফধা তিরয র্যায প্রযঘে ফাংরাঘদ 

যর্ায প্রম েঘিষ্টা ও রফরনঘাগ র্ঘযঘে িাযও স্বীকৃরি প্রদওা  প্রযজুঘরনটিঘি। এ রফলঘ ফাংরাঘদ ও জারিংঘ ভানফারধর্ায র্রভঘনয 

ভধ্যর্ায ভঘ ািা চ্যরক্ত স্বাযযঘর্ স্বাগি জানাঘনা । 

 

  প্রযজুঘরনটিঘি োথরভর্বাঘফ দৃরষ্ট প্রদওা ঘঘে, রভানভাঘযয প্রযারঙ্গা মুররভ ও অন্যান্য ংখ্যারঘু ম্প্রদাঘয ভানফারধর্ায 

রযরিরি এফং ঘরা প্রপব্রুারয ২০২১-এ জরুরয অফিা জারযয প্রেযাে এয ভঘিা রফলগুঘরায েরি। প্রযারঙ্গা ভস্যায মূর র্াযণ খ ুঁঘজ প্রফয র্যা, 

ফাংরাঘদঘয াঘথ স্বাযরযি রি-ারযর্ চ্যরক্তয ফাধ্যফাধর্িাগুঘরা পূযণ র্যা, এফং রভানভাঘয রনযুক্ত জারিংঘ ভারিঘফয রফঘল দূি 

জারিংঘঘয র্র ভানফারধর্ায ব্যফিানাঘর্ পূণ ব ঘমারগিা েদান র্যঘি এফাঘযয প্রযজুঘরঘন রভানভাঘযয েরি আহ্বান জানাঘনা ঘঘে।  

িরভান রফিায ও দাফদ্ধিা রনরুন েরক্রায উয প্রযজুঘরনটিঘি জাগ দৃরষ্ট ফজা যাখায র্থা ফরা ঘঘে। 

 

এঘি রভানভাঘয নফরনযুক্ত জারিংঘ ভারিঘফয রফঘল দূিঘর্ স্বাগি জানাঘনা ঘঘে এফং রভানভাযঘর্ ম্পৃক্ত র্ঘয িাঁয জন্য 

এর্টি র্ভ বরযর্ল্পনা রনধ বাযঘণয র্থাও ফরা ঘঘে। যাখাইন যাঘজু ফাস্তুচ্যুি প্রযারঙ্গাঘদয েিুাফাঘনয উঘমাগী রযঘফ সৃরষ্ট র্যায প্রযঘে 

রভানভায, ইউএনএইিরআয এফং ইউএনরডর এয ভঘধ্য স্বাযরযি রে-ারযর্ ভঘ ািা স্মাযর্টি নফান ও এয র্াম বর্য ফাস্তফান র্যায র্থা 

উঘেখ র্যা ঘঘে প্রযজুঘরনটিঘি। 

 

যাষ্ট্রদূি পারিভা ফঘরন, “ফাংরাঘদঘয েধানভন্ত্রী প্রখ ারনা ভানরফর্ রফঘফিনা ২০১৭ াঘর ফাস্তুচ্যুি প্রযারঙ্গাঘদয জন্য ফাংরাঘদঘয 

ীভান্ত খপ্রর প্রদন। রর্ন্তু অিুন্ত রযিাঘয রফল এই প্রম, প্রযারঙ্গাঘদয স্বেঘণারদি, রনযাদ ও প্রের্ই েিুাফিবঘনয উঘমাগী রযঘফ সৃরষ্ট র্যঘি 

রভানভায ব্যথ ব ওা ফাংরাঘদঘ দীঘ বঘভাদী ভস্যায সৃরষ্ট ঘঘে”। েিুাফাঘনয প্রর্াঘনা অগ্রগরি না ওা প্রযারঙ্গাঘদয িাা ক্রভ: িীব্র 

ঘে মা এ অঞ্চঘর নানা ধযঘণয রনযাত্তাজরনি উঘিগ ও অরিরিীর রযরিরিয সৃরষ্ট র্যঘে ভঘভ ব উঘেখ র্ঘযন ফাংরাঘদঘয িাী েরিরনরধ। 

যাষ্ট্রদূি পারিভা আযও ফঘরন, “আা র্যা মা এফাঘযয প্রযজুঘরনটি রনজর্ভরভ রভানভাঘয ফাস্তুচ্যুি প্রযারঙ্গাঘদয রনযাদ ও ভম বাদাপূণ ব েিুাফান 

েরক্রা রনরিি র্যঘি ফাস্তফরবরত্তর্ দঘয গ্রঘণয প্রেযণা রঘঘফ র্াজ র্যঘফ মা দীঘ বিাী এই ভস্যায প্রের্ই ভাধাঘন িাৎম বপূণ ব র্ভরভর্া 

যাখঘফ”। 

 

এফাঘযয প্রযজুঘরনটিঘি ১০৭টি প্রদ -পৃষ্ঠঘালর্িা েদান র্ঘযঘে প্রম ংখ্যা ২০১৭ ার প্রথঘর্ এ ম বন্ত ঘফ বাচ্চ। ইউঘযারও ইউরনন 

এফং ওআইর োড়াও প্রযজুঘরনটিঘি যুক্তযাষ্ট্র, র্ানাডা, প্রভরক্সঘর্া, আঘজবরিনা, অঘেররা, রনউরজল্যান্ড, সুইজাযল্যান্ড, জাান, দরযণ প্রর্ারযা 

রফরবন্ন প্রবৌঘগাররর্ অঞ্চঘরয উঘেখঘমাগ্য ংখ্যর্ প্রদ ভথ বন যুরগঘঘে এফং -পৃষ্ঠঘালর্িা েদান র্ঘয। 

 

ফ বম্মরিক্রঘভ গৃীি এফাঘযয প্রযারঙ্গা প্রযজুঘরঘনয রফলঘ আাফাদ ব্যক্ত র্ঘয যাষ্ট্রদূি পারিভা ফঘরন, “এর্টি রক্তারী ম্যাঘন্ডে রনঘ 

এফাঘযয প্রযজুঘরন গৃীি ঘরা মা প্রযারঙ্গাঘদয ভঘন নতুন আায ঞ্চায র্যঘফ প্রম জন্য িাযা থ প্রিঘ ফঘ আঘে”। 

 

*** 


