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প্রে রযররজ 

 

ভানফ াচারযয মূর কাযণগুররা খ ুঁরজ প্রফয করয তা ভাধারনয আহ্বান জানাররা ফাাংরারদ। 

 

রনউইয়কক, ২৩ নরবম্বয ২০২১: 

 

“ভানফ াচারযয মূর কাযণগুররা রফরল করয জরফায়ুজরনত নাজুক রযরিরত এফাং াংঘাত ও ফাস্তুচ্যুরতয ভরতা 

ফহুমূখী কাযরন সৃষ্ট ভানফ াচারযয কাযণগুররা খ ুঁরজ প্রফয করয তা ভাধান কযরত রফ”-। প্রযাধ কযরত রফ।  আজ ভানফ 

াচায প্রযারধ জারতাংরঘয বফরিক কভ ক রযকল্পনায মূল্যায়রনয উয জারতাংঘ াধাযণ রযলদ আরয়ারজত এক উচ্চ ম কারয়য 

বায় েদত্ত ফক্তরে একথা ফররন জারতাংরঘ রনযুক্ত ফাাংরারদরয িায়ী েরতরনরধ যাষ্ট্রদূত যাফাফ পারতভা। 

 

ভানফ াচায েরতরযাধ ও দভরন রক্তারী আইনী কাঠারভা, ফহু-অাংীজরনয অাংীদারযত্ব ও কাম ককয আন্তজকারতক 

রমারগতায উয গুরুত্বরযা করযন ফাাংরারদরয িায়ী েরতরনরধ। রতরন আযও ফররন, ভানফ াচায একটি গুরুতয অযাধ মা 

ভানফারধকায ও ভানরফক ভম কাদায প্রভৌররক নীরতগুররায রযরি। 

 

ভানফ াচায প্রযাধ প্রখ ারনা যকায গৃীত রফরবন্ন আইন, নীরত ও োরতষ্ঠারনক দরেরয কথা তুরর ধরযন যাষ্ট্রদূত 

পারতভা। রতরন ফররন, “শ্ররভক াচায ভানফ াচায ও প্রচাযাচারারনয ভরে প্রম প্রমাগাজ যরয়রে তা আভরর রনরয়ই আভযা 

জাতীয় ম কারয় ভানফ াচায রফরযাধী কাম কক্রভ গ্রণ করয থারক। এোড়া এ রফলয়ক আইন েণয়রন আভযা ারাযরভা ের াকর 

অনুযণ করযরে। 

 

যাষ্ট্রদূত ফররন, ফাাংরারদ ধাযাফারকবারফ জাতীয় কভ করযকল্পনারক এরিরজ ফাস্তফায়ন রযকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন 

রযকল্পনায ারথ রন্নরফরত করযরে মা ভানফ াচায প্রযারধ ভূরভকা প্রযরখরে। াচারযয রকায েরতগ্রিরদয ায়তা েদান ও  

এরফলরয় রচতনতা সুরষ্টরত এনরজও, সুীর ভাজ অন্যান্য াংিামূরয কারজয স্বীকৃরত েদান করযন রতরন। 

 

ফাাংরারদর ভানরফক আশ্রয় প্রনওয়া ফাস্তুচ্যুত প্রযারঙ্গা ম্প্রদায় ভানফ াচারযয ঝুঁরকরত যরয়রে ভরভ ক উরেখ করযন 

রতরন এয মূর কাযণ রররফ েতুাফারনয প্রকারনা অগ্রগরত না থাকায রফলয়টি তুরর ধরযন মা প্রযারঙ্গারদয ক্রভাগতবারফ 

তাায় রনভরিত কযরে। রতরন শ্ররভক াচায হ্রার শ্রভ অরবফারনয প্রেরে আঞ্চররক ও আন্তজকারতক ম কারয় আযও 

রমারগতা বৃরিয আহ্বান জানান। 

 

রফরবন্ন অনানুষ্ঠারনক খাত এফাং রনজ প্রদর প্রপযত অরবফাীরদও উয প্রকারবি এয বয়াফা েবারফয উদাযণ প্র রন 

যাষ্ট্রদূত পারতভা উযুক্ত জীরফকায সুরমাগ ও যাষ্ট্রমূরয প্রকারবি পুনরুিায রযকল্পনায় তারদয অন্তভূ কক্ত কযায আহ্বান জানান। 

 

ভানফ াচায েরতরযাধ রফলয়ক াধাযণ রযরলদ প্রযজুররন এয আওতায় দুইরদন োী উচ্চ ম কারয়য এই বা 

অনুরষ্ঠত য়। এরত ভানফ াচায েরতরযারধ বফরিক কভ করযকল্পনা ফাস্তফায়রনয অগ্রগরত মূরায়ন কযা য়। বায এরফলয়ক 

একটি যাজননরতক প্রঘালণা গৃীত য়। 

 

মূর আরয়াজরনয াাার ফাাংরারদ, অরষ্ট্রররয়া, নাইরজরযয়া, কাতায, যুক্তযাজু ও ইউএনওরির একটি উচ্চ ম কারয়য 

াইি ইরবন্ট আরয়াজন করয। 

 

*** 


