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প্রযোরঙ্গো ংকটেয প্রফোঝো ও দোরিত্ব বোগ কটয রনটে আন্তজজোরেক ম্প্রদোিটক আযও  েটেষ্টো  

ফোড়োটনোয আহ্বোন জোনোটরন -যোষ্ট্রদূে পোরেভো। 
 

 

রনউইিকজ, ১০  রিটম্বয ২০২১:  
 

  “প্রযোরঙ্গো ংকে দীঘ জোরিে েকৃরেয একটি ংকে রফধোি আভযো আন্তজজোরেক ম্প্রদোি ও জোরেংটঘয ংরিষ্ট ংস্থোমূটক 

এয দোিবোয ও দোরিত্ব বোগোবোরগ কটয রনটে েটেষ্টো আযও বৃরি কযোয আহ্বোন জোনোরি” -আজ জোরেংঘ োধোযণ রযলটদ ‘রফটল 

অর্ জননরেক োিেো জোরেংটঘয ভোনরফক ও দুপ্রম জোগ-ত্রোণ োিেোয ভন্বি প্রজোযদোয কযো’ ীল জক োধোযণ রফেটকজ েদত্ত ফক্তটে 

একর্ো ফটরন জোরেংটঘ রনমৄক্ত ফোংরোটদটয স্থোিী েরেরনরধ যোষ্ট্রদূে যোফোফ পোরেভো। 

 

জোরেংঘ ও অন্যোন্য ভোনফোরধকোয ংস্থোগুটরোয টমোরগেোয ভোধ্যটভ ফোংরোটদ প্রযোরঙ্গোটদয প্রম ভোনরফক োিেো েদোন কটয 

মোটি েো তুটর ধটয রেরন রভিোনভোয রযরস্থরেয উয আন্তজজোরেক ম্প্রদোটিয আযও প্রফর ভটনোটমোগ ফোড়োটনোয অনুটযোধ জোনোন মোটে 

প্রজোযপূফ জক ফোস্তুচ্যুে ১.১ রভররিন প্রযোরঙ্গোটদয রনজভূরভ রভিোনভোটয রনযোদ ও প্রেকই েেুোফেজটনয উটমোগী রযটফ তেরয ি। 

প্রযোরঙ্গো ঙ্কটেয পটর এই অঞ্চটর ইটেোভটধ্য প্রম জটির যোজননরেক ও ভোনরফক রযরস্থরে রফযোজ কযটে, ংকে দীঘ জোরিে টর েো 

আযও জটিরেয রযরস্থরেয সৃরষ্ট কযটফ ভটভ জ উটেখ কটযন ফোংরোটদটয স্থোিী েরেরনরধ। 

 

েোকৃরেক দুটম জোগ ও জরফোয়ু রযফেজনজরনে ভোনরফক রযরস্থরেটে দুটম জোগ ঝুঁরক হ্রো, েরেটযোধ, অরবটমোজন, েরেকূরেো 

প্রভোকোরফরো কটয ঘুটয দাঁড়োটনোয োভর্থ্জ অজজন, এোণ ও েভটনয প্রেটত্র ফোংরোটদ প্রম উত্তভ অনুীরন এফং রফটল রফরনটিোগ কটয মোটি 

েো উটেখ কটযন যোষ্ট্রদূে পোরেভো।  রেরন ফটরন, “আভযো ‘মুরজফ জরফোয়ু মৃরি রযকল্পনো’ গ্রণ কটযরে মো আভোটদযটক জরফোয়ু নোজুক 

রযরস্থরে প্রর্টক জরফোয়ুয েরেকূরেো প্রভোকোরফরো কটয ঘুটয দাঁড়োটনোয োভর্থ্জ অজজন ও মৃরিপূণ জ রযরস্থরেয রদটক ধোরফে কযটে োোয্য 

কযটে”। 

 

েোকৃরেক দুটম জোগ ও জরফোয়ু রযফেজটনয কোযটণ ফোস্তুচ্যুে ওিোয ক্রভফধ জভোন ঘেনো েটঙ্গ যোষ্ট্রদূে পোরেভো ফটরন, জরফোয়ু 

রযফেজটনয পটর ফোস্তুচ্যুেটদয ভোনরফক েোরদো প্রভেোটে জোরেংটঘয ংরিষ্ট ংস্থোমূ ও অন্যোন্য অংীজনটদয ভটধ্য োযস্পরযক 

টমোরগেো ও ভন্বি বৃরি কযো অেুন্ত েটিোজন। এটেটত্র রেরন প্লোেপভ জ অন রিজোেোয রিটপ্লটভন্ট এয রফরবন্ন কভ জকোন্ড তুটর ধটযন। 

 

জরফোয়ু রযফেজটন জরুরয োড়ো দোন ম জোি প্রর্টক েস্তুরে ও েরেকূরেো প্রভোকোরফরো কটয ঘুটয দাঁড়োটে েভ ম জোটি উত্তযটণয 

প্রেটত্র জোেীি অগ্রোরধকোয ও ভোঠ ম জোটিয ফোস্তফ রযরস্থরে রফটফেনোয গুরুত্ব তুটর ধটযন। রেরন ফটরন, উন্নিন কভ জকোন্ড রযেোরনোয প্রেপ্রত্র 

আন্তজজোরেক ম্প্রদোিটক অফশ্যই ভোনরফক টমোরগেোয উয রনব জযীরেো হ্রো ও েরেকূরেো প্রভোকোরফরোি েভ ভোজ রফরনভ জোটণয 

রদটক ভটনোটমোগ রদটে টফ। প্রম প্রকোটনো ভোনরফক ঙ্কটে নোযীযোই ের্ভ োড়ো প্রদি এফং প্রকরিি ভূরভকো োরন কটয ভটভ জ উটেখ কটয 

রেরন দুটম জোগ ঝুঁরক হ্রো ও েভটণয প্রেটত্র ররঙ্গ-ংটফদনীর নীরে প্রজোযদোয কোযোয আহ্বোন জোনোন। 
 

ংঘোেপূণ জ রযরস্থরেটে ভোনরফক টমোরগেোয েটফোরধকোয নো প্রদওিো এফং ভোনফোরধকোয কভী ও ভোনরফক োোটয্যয স্থোনো 

ও যঞ্জোভোরদয উয রনরফ জেোটয স্ত্র োভরোয রফলটি উটেগ েকো কটযন যোষ্ট্রদূে পোরেভো। এধযটণয রংেোয দোিফিেো রনরুটণয 

গুরুটত্বয উয প্রজোয প্রদন রেরন। 

 

  োধোযণ রফেটকজয য োধোযণ রযলটদ জোরেংটঘয ভোনরফক ও দুটম জোগ-ত্রোণ টমোরগেোয ভন্বি রক্তোরীকযণ রফলিক 

েোযটি প্রযজুটরন গৃীে ি। এয ভটধ্য ‘গ্রু-৭৭ ও েীন’ এয টে েোকৃরেক দুটম জোগ রফলিক প্রযজুটরনটি গ্রটণয প্রেটত্র ভন্বি কটয 

ফোংরোটদ। 

*** 


