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জারিংঘ াধাযণ রযলদে ফ বম্মরিক্রদভ ফাংরাদে উত্থারি “ারিয ংস্কৃরি” প্রযজুলুন গৃীি 

ফ বম্মরিক্রদভ প্রযজুদরনটিয গ্রণ এটাই েভান কদয প্রম প্রকারবড-১৯ অরিভারয প্রভাকারফরায় এটি অিযি  

োরিক ও জরুরয -যাষ্ট্রদূি যাফাফ পারিভা 
 

 

রনউইয়কব, ০৯  রডদম্বয ২০২১:  

 

আজ জারিংঘ াধাযণ রযলদে ফাংরাদে উত্থারি “ারিয ংস্কৃরি’’ প্রযজুলুন ফ ব ম্মরিক্রদভ গৃীি দয়দে। 

জারিংদঘ রনযুক্ত ফাংরাদেদয স্থায়ী েরিরনরধ যাষ্ট্রদূি যাফাফ পারিভা ফাংরাদেদয দে প্রযজুলুনটি উত্থান কদযন। 

রফশ্বব্যাী ারিয ংস্কৃরিদক এরগদয় প্রনওয়ায জন্য রিরন জারিংদঘয কর েস্য যাষ্ট্র ও ংরিষ্ট অংীজনদেয েরি আহ্বান 

জানান। প্রযজুদরনটি উত্থানকাদর েেত্ত ফক্তদব্য যাষ্ট্রদূি পারিভা ফদরন, এফেয প্রযজুদরনটি আযও প্রফর োরিক ও জরুরয 

কাযণ রফশ্বব্যাী আভযা প্রকারবড-১৯ অরিভারযয নজীযরফীন ও ফহুমূখী চ্যাদরঞ্জ প্রভাকারফরা কদয চ্দররে। 

 

েধানভন্ত্রী প্রখ ারনায েথভফাদযয যকাদযয ভয় ১৯৯৯ াদরয ১৩ প্রদেম্বয জারিংঘ াধাযণ রযলদে 

প্রযজুদরনটি েথভফাদযয ভদিা গৃীি য়। এযয প্রথদক েরিফেয ফাংরাদে ‘ারিয ংস্কৃরি’ প্রযজুদরনটি জারিংঘ াধাযণ 

রযলদে উস্থান এফং ‘ারিয ংস্কৃরি’ রফলদয় উচ্চ ম বাদয়য একটি প্রপাযাদভয আদয়াজন কদয আদে। এফেয ০৭ প্রদেম্বয 

উচ্চ ম বাদয়য এই প্রপাযাভ অনুরিি য়। প্রকারবড যফিী পূনরুদ্ধায কাম বক্রভমুদ কদরয অির্ভ বরক্ত এফং েরিকূরিা প্রভাকারফরা 

কদয ঘূদয োঁড়াদনায াভর্থ্ব অজবদনয রফলয়টি আযও এরগদয় রনদি ারিয ংস্কৃরি প্রম রূািযধভী র্ভরভকা ারন কযদি াদয িা 

তুদর ধযা য় প্রপাযাভটিদি। 

 

এই ফেয প্রযজুদরনটিদি প্রকারবড-১৯ কারীন ফাস্তফিামূ তুদর ধযা দয়দে। এদি উদে এদদে আয়, সুদমাগ, ির্থ্-

েযুরক্তদি েদফারধকায, াভারজক সুযো, স্বাস্থয সুযো, স্বাস্থয রযদলফা ও বযাকরদনয নতুন চ্যাদরঞ্জমূদয প্রেদে 

ক্রভফধ বভান বফলম্যমূ। এোড়া প্রকারবড-এয ভদয় ররি বফলম্য ব্যাকিয দয়দে; ঘৃণাত্বক ফক্তব্য, কাররভা প্ররন, ফণ বফাে ও 

জারিগি রফদেল অথ বাৎ প্রম ভস্ত রফলয় ারিদক রফন্ন কদয প্রিাদর িা ব্যাকবাদফ বৃরদ্ধ প্রদয়দে ভদভ ব উদেখ কযা দয়দে 

প্রযজুদরনটিদি। নীরিা, বফলম্য রফদরা, ফহুত্বফাে, ভি েকা ও কথা ফরায স্বাধীনিা ঘৃণাত্বক ফক্তব্য প্রভাকারফরা 

কযায ভদিা রফলয়গুদরা আযও এরগদয় প্রনওয়ায উয প্রজায প্রেওয়া দয়দে প্রযজুদরনটিদি। েরিকূরিা প্রভাকারফরা কদয ঘুদয 

োড়াদি েভ, অির্ভ বরক্তমূরক ও প্রটকই প্রকারবড পূনরুদ্ধায রযকল্পনায় যাষ্ট্রমূ মাদি ‘ারিয ংস্কৃরি’ ধাযণাটি কাদজ 

রাগায় প্র আহ্বানও জানাদনা দয়দে এফাদযয প্রযজুদরদন। 

 

যাষ্ট্রদূি পারিভা ফদরন, ভদয়য াদথ াদথ প্রযজুদরনটিয োরিকিা ফহুগুদণ প্রফদড়দে, এযপদর জারিংদঘয েধান 

েধান কাম বাফরীদি ‘ারিয ংস্কৃরি’ ধাযণাটি বৃত্তয েরচ্হ্ন যাখদি প্রদযদে এফং একটি েবাফ সৃরষ্টকাযী প্রযজুদরদন রযণি 

দি প্রদযদে। যাষ্ট্রদূি পারিভা আযও ফদরন, “দ্রুি রযফিবনীর বফরশ্বক রনযাত্তায প্রেোদট এটি একটি কাম বকয ারিয়ায 

রদদফ েভারণি মা রফশ্বারি ফজায় যাখদি জারিংঘ নদেয োয়ফদ্ধিায রযপূযক রদদফও র্ভরভকা প্রযদখ চ্দরদে”। 

 

এফেয ১০৯ টি প্রে ফাংরাপ্রেদয এই প্রযজুদরনটিদক প্রকা-স্পন্সয কদযদে মা ‘ারিয ংস্কৃরি’ ধাযণা এরগদয় রনদি 

একটি ব্যাক ভথ বন। প্রযজুদরনটিয েরি অব্যাি এই ভথ বন এফং েরিফেয ফ বম্মিবাদফ এটি গ্রণ, ারিয েফক্তা রদদফ 

ফাংরাদেদয েরি আিজবারিক ম্প্রোদয়য রফার আস্থাযই াে্ম ফণ কদয। 

 

*** 


