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প্রে রযররজ 

 

এররডর ক্যাটাগরয প্রেকক্ চুড়ান্তবাকফ ফাাংরাকেকয উত্তযকেয ঐরিারক্ প্রযজুকরন গ্রে ক্যর  

জারিাংঘ াধাযে রযলে 
 

রনউইয়ক্ক, ২৪  নকবম্বয ২০২১:  

 

আজ জারিাংঘ াধাযে রযলকে ফ কম্মরিক্রকভ স্বকপান্নি প্রেকয (এররডর) ক্যাটাগরয প্রেকক্ চুড়ান্তবাকফ 

ফাাংরাকেকয উত্তযকেয (Graduation) ঐরিারক্ প্রযজুকরন গৃীি করা। প্রযজুকরনটি গ্রকেয ভাধ্যকভ ফাাংরাকে 

এররডর ক্যাটাগরয প্রেকক্ যফিী ধাক উত্তযকেয ক্র েরক্রয়া ম্পন্ন ক্যর। 

 

এটি ফাাংরাকেকয উন্নয়ন অগ্রমাত্রায় এক্টি মৄগান্তক্াযী অজকন মা এভন এক্ ভকয় অরজকি র মখন আভযা ফাাংরাকেকয 

ভান স্বাধীনিায সুফে ক জয়ন্তী এফাং জারিয রিা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুরজবুয যভাকনয জন্মিফারল কক্ী উেমান ক্যরি। 

 

প্রযজুকরনটি গৃীি ফায য ফাাংরাকেকয কে ফক্তব্য েোন ক্কযন জারিাংকঘ রনমৄক্ত ফাাংরাকেকয স্থায়ী েরিরনরধ 

যাষ্ট্রদূি যাফাফ পারিভা। েেত্ত ফক্তকব্য রিরন প্রযজুকরনটি গ্রকেয প্রেকত্র ঐক্যভকি প্র ৌঁিাকি ায়িায জন্য ক্র েস্য প্রে 

রফকল ক্কয ফাাংরাকেকয উন্নয়ন অাংীোযগেকক্ ধন্যফাে জানান। রিরন ফকরন, “েধানভন্ত্রী প্রখ ারনা ২০২১ াকরয ভকধ্য 

ফাাংরাকেকক্ এক্টি ভধ্যভ আকয়য প্রেক এফাং এফাং ২০৪১ াকরয ভকধ্য এক্টি উন্নি মৃদ্ধ প্রেক রুান্তরযি ক্যায স্বপ্ন 

প্রেকখকিন। প্রক্ারবড-১৯ অরিভারযয বয়াফিভ ভকয় ক্র চ্যাকরঞ্জ প্রভাক্ারফরা ক্কয রিরন ফাাংরাকেকয এই অেম্য 

অগ্রমাত্রায় াভকন প্রেকক্ প্রনতৃত্ব রেকয়কিন, মাযপকর আজ রূক্প-২০২১ পূে কিা প্রর”। 

 

স্বকপান্নি প্রেকয ক্যাকটগরয প্রেকক্ উত্তরযি (স্নািক্) য়া প্রক্ফর সুরনরে কষ্ট এক্টি প্রেকযই াপল্য নয়, এটি 

জারিাংকঘয প্রনতৃকত্ব ফহুারেক্ অাংীোরযকত্বয রক্তয েভান ফকট ভকভ ক উকেখ ক্কয যাষ্ট্রদূি পারিভা ফকরন, “উত্তযে 

প্রক্াকনাবাকফই ারি কি াকযনা, এটি কি াকয পুযস্কায”। এ েকঙ্গ রিরন এররডর ক্যাকটগরয প্রেকক্ উত্তরযি  উত্তযকেয 

কে োক্া প্রেগুকরায জন্য েকোেনা রবরত্তক্ আন্তজকারিক্ ায়িা ক্াঠাকভা রনরিি ক্যায গুরুত্ব তুকর ধকযন। উত্তযে 

চ্যাকরকঞ্জয েরিটি রেক্ রফকল ক্কয উত্তযে যফিী আন্তজকারিক্ ায়িা ব্যফস্থা, ফাধাীন উত্তযে  এরডরজ ফািফায়কনয জন্য 

অে কায়ন ইিযারে চ্যাকরঞ্জমূ প্রভাক্াকফরায উকমাগী এফাং রকেয প্র িাকনায জন্য স্পষ্ট প্রযাডম্যা তিরযয আহ্বান জানান 

যাষ্ট্রদূি পারিভা। 
 

ক্ািাকযয প্রোায় অনুকেয় আন্ন ৫ভ জারিাংঘ স্বপ্রপান্নি প্রেমূকয কম্মরন (এররডর-৫) এয েঙ্গ উকেখ ক্কয 

ফাাংরাকেকয স্থায়ী েরিরনরধ ফকরন, যফিী েকক্ এররডর’য প্রেগুকরায জন্য এক্টি রুান্তযধভী ক্ভ কসূরচ্ রনকয় আায প্রেকত্র 

কম্মরনটি উন্নয়ন কমাগীকেযকক্ চ্ভৎক্ায এক্টি সুকমাগ একন রেকফ। প্রোা প্রোগ্রাভ অফ অযাক্ন (DPOA) স্বকপান্নি 

প্রেমূকয উত্তযকেয রফলয়টিকক্ এয অগ্রারধক্ায প্রেত্রগুররয এক্টি রককফ রচ্রিি ক্কযকি। ২০৩১ াকরয ভকধ্য মাকি আয 

১৫টি এররডরভুক্ত প্রেকক্ উত্তযকেয ভানেন্ড পূযকে েভ ক্কয প্রিারা মায় খড়া প্রোা প্রোগ্রাভ অফ অযাক্কন প্র রেয 

রনধ কাযে ক্যা কয়কি। এই উচ্চারবরালী রকেযয াপল্য রনব কয ক্যকি মূরি উন্নয়ন অাংীোযকেয াংরি  ফাড়রি ায়িা 

েোকনয েরিশ্রুরিয উয। 

 

উকেখ্য জারিাংকঘ রনমৄক্ত ফাাংরাকেকয স্থায়ী েরিরনরধ যাষ্ট্রদূি যাফাফ পারিভা  ক্ানাডায স্থায়ী েরিরনরধ যফ কাট প্রয 

এররডর-৫ কম্মরকনয েস্তুরিমূরক্ ক্রভটিকি প্রম েবাকফ বারিত্ব ক্যকিন। 

 

*** 


