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প্রে রররজ 
 

জারিংঘ লারিরবরিম মাণ করমলনির ভাপরি রিব মারিি না বাংানেল 

রপরবরর ইরিান েথম িারী ভাপরি নি রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমা 
 

নিউইয়র্ক, ০১ ফেব্রুয়ানি ২০২২: 

 

 জারিংনঘ রিযুক্ত বাংানেনলর স্থায়ী েরিরিরি রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমা ব মম্মরিক্রনম ২০২২ ানর জন্য জারিংঘ লারিরবরিম মাণ করমলনির 

(রপরবর) ভাপরি রিব মারিি নয়নেি।  রিউইয়কমস্থ জারিংঘ েরেপ্তনর আজ রপরবরর প্রিয়ার ও ভাই-প্রিয়ারনের রিব মািি অনুরিি য়। রাষ্ট্রদূি ফারিমা নি 

রপরবরর েথম িারী ভাপরি। 

 

 রপরবরডং করমলি (রপরবর) জারিংঘ ািারণ পররে ও রিরাপত্তা পররনের একটি আি:রাষ্ট্রীয় উপনেষ্টা ংস্থা। এই ংস্থা ংঘানি ক্ষরিগ্রস্থ 

প্রেলগুনানি লারি রবরিম মানণর জন্য কাজ কনর, যানি ংঘানির পুিরাবৃরত্ত প্ররাি এবং অির্ভ মরক্তমূক ও প্রেকই উন্নয়ি রিরিি করা যায়। ািারণ পররে, 

রিরাপত্তা পররে এবং অথ মনিরিক ও ামারজক পররে (ইনকাক) প্রথনক রিব মারিি েস্য ৩১ জি েনস্যর মন্বনয় ২০০৫ ান েরিরিি য় রপরবর। 

জারিংনঘ লী ম অথ ম েোিকারী ও লী ম লারিরক্ষী প্রেরণকারী প্রেলগুনাও করমলনির েস্য।  

 

 েিািমন্ত্রী প্রলখ ারিার গরিলী প্রিতৃনে, বাংানেল রবশ্ব লারি ও রিরাপত্তা রক্ষায় উনেখনযাগ্য অবোি প্ররনখ িননে। রবনল কনর জারিংনঘর 

লারিরক্ষা কায মক্রনম অবোি রাখা এবং রবশ্বব্যাপী ‘িারী, লারি ও রিরাপত্তা এনজন্ডা’প্রক িযারিয়ি করার প্রক্ষনে বাংানেল আিজমারিক অঙ্গনি এক রবশ্বস্থ িাম। 

এই রিব মািি বাংানেনলর েরি আিজমারিক ম্প্রোনয়র আস্থা ও রবশ্বানরই বর:েকাল, কারণ রবনশ্বর অিযি ঝুঁরকপূণ ম রকছু অঞ্চন লারিরক্ষা ও লারিরবরিম মানণ 

বাংানেল েীঘ ম ময়ব্যাপী িাৎপয মপূণ ম অবোি প্ররনখ িপ্রনে। 

 

 যখি প্রকারভড-১৯ অরিমারর লারি রবরিম মাণ ও উন্নয়ি কম মকানন্ডর ওপর মারাত্মক েভাব প্রফনে ঠিক প্রিমিই এক িযানরজং মনয় রপরবর পররিািার 

জন্য েস্যরাষ্ট্রমূ বাংানেনলর েরি প্রয আস্থা ও রবশ্বা প্ররনখ বাংানেলনক ভাপরি রননব রিব মারিি কনরনে, প্রজন্য িানেরনক িন্যবাে জািাি রাষ্ট্রদূি 

ফারিমা। 
 

 রিরি বনি, “উন্নয়ি ও লারি রবরিম মানণর প্রক্ষনে প্রকারভড অরিমারর প্রয েভাব প্রফননে িা েলরমি করনি আমরা ববরশ্বক ংরি এরগনয় রিনি রবনল 

মনিানযাগ প্রেব”। 

 

 ংঘািপূণ ম প্রেল বা অঞ্চন লারিরবরিম মাণ ক্ষমিামূনর উন্নয়নি লারিরক্ষীগণ প্রয গুরুেপূণ ম র্ভরমকা প্ররনখ িননে এবং লারিরবরিম মাণ কানজ যুক্ত 

অন্যান্য অংলীজিনক ংঘানির মূ কারণগুনা প্রমাকানবায় প্রযভানব ায়িা করনে িা স্মরণ কনরি রাষ্ট্রদূি ফারিমা। এ প্রেরক্ষনি রিরি লারিরক্ষা এবং লারি 

রবরিম মাণ কায মক্রনমর আি:িকমনক লরক্তলাী করার উপর প্রজার প্রেি। 

 

 রাষ্ট্রদূি ফারিমা বনি, লারিরক্ষীগণ প্রয ক প্রেনল রিনয়ারজি প্রই প্রেলমূনর উন্নয়নি িারা প্রয অবোি প্ররনখ িননে, লী ম লারিরক্ষী প্রেরণকারী 

প্রেল রননব বাংানেল বময়ই িা গুরুনের ানথ মূল্যায়ি কনর। 

 

 বাংানেনলর স্থায়ী েরিরিরি লারিরবরিম মানণর জন্য পয মাপ্ত ও প্রেকই অথ মায়ি রিরিি করার  েনয়াজিীয়িার উপর গুরুোনরাপ কনরি এবং এনক্ষনে 

রপরবর েস্য ও অন্যান্য অংলীজনির ানথ কাজ করার েরিশ্রুরি ব্যক্ত কনরি। জািীয় পয মানয় লারি রবরিম মাণ ও প্রেকই উন্নয়ি েনিষ্টানক ায়িা করনি 

আঞ্চরক ও উপ-আঞ্চরক ংস্থা এবং আিজমারিক/আঞ্চরক আরথ মক েরিিািগুনার মনে অংলীোররনের গুরুে তুন িনরি রিরি। 

রাষ্ট্রদূি ফারিমা বনি, “াউথ-াঊথ ও ট্রানয়ঙ্গুার প্রকা-অপানরলি প্রথনক অনিক রকছুই অজমি করা প্রযনি পানর, প্রযমি গুরুেপূণ ম িেমূনর ঞ্চাি এবং 

উত্তম অনুলীি ও উত্তম িারণামূ ভাগাভারগ কনর প্রিওয়ার একটি প্লােফম ম বিরর করা”। 
 

 লারি রবরিম মানণ িারী ও যুবকনের পূণ ম, মাি এবং অথ মব অংলগ্রণ রিরিি করনি ‘িারী লারি ও রিরাপত্তা’ (ডরিউরপএ) এবং ‘যুব লারি ও 

রিরাপত্তা (ওয়াইরপএ) এনজন্ডানক অগ্রারিকার প্রেওয়ার প্রক্ষনে আগ্রনর কথা তুন িনরি রাষ্ট্রদূি ফারিমা।  

 

 ািারণ পররে, রিরাপত্তা পররে, ও ইনকাকনক ংযুক্ত করা এবং জারিংনঘর প্রগাো ব্যবস্থাপিার মন্বয় ও িা রক্রয় রাখার প্রক্ষনে মন্বয়কারী ও 

মিামি েিািকারী রননব রপরবর’র র্ভরমকা আরও সুংি করার উপর প্রজার প্রেি রিরি। 
 

 রিরি আরও বনি, “জািীয় পয মানয় সুংি ও কায মকর লারিরবরিম মাণ েনিষ্টানক এরগনয় রিনি প্রয ক ংস্থা, িরব, কম মসূরি এবং জারিংনঘর 

কারি টিম কাজ করনে িানের কায মক্রমনক আরও গরিলী রাখনি আমরা অব্যািভানব কাজ কনর যাব”। 

 

 উনেখ্য বাংানেল েরিিািকা প্রথনকই রপরবর’র েস্য। এর আনগ ২০১২ ান বাংানেল রপরবর’র ভাপরি রননব োরয়ে পাি কনর। 
 

*** 


