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প্রে রযররজ 

 

জারতংঘঘ আন্তজজারতক ভাতৃবালা রদফ উদমান 

 

নিউইয়র্ক, ২১ ফেব্রুয়ানি ২০২২: 

 

  আজ জারতংঘ দযদপ্তঘয টানা ৬ষ্ঠ ফাঘযয ভঘতা আন্তজজারতক ভাতৃবালা রদফ উদমান কযা য়। ২০১৭ ার প্রথঘক জারতংঘঘ আন্তজজারতক 

ভাতৃবালা রদফ উদমাঘনয এ আঘয়াজঘন প্রনতৃত্ব রদঘয় আঘছ ফাংরাঘদ। এফাঘযও জারতংঘঘ ফাংরাঘদ স্থায়ী রভঘনয াঘথ প্রমৌথ অংীদারযঘত্ব ইঘবন্টটিয 

আঘয়াজন কঘয এরারবাদয, নাইঘজরযয়া, র্তজগার ও প্রলাবারকয়া রভন। এঘত -অংীদারযত্ব কঘয জারতংঘ রচফারয় ও ইউঘনঘকা। জারতংঘ দযদপ্তঘয 

আঘয়ারজত আন্তজজারতক ভাতৃবালা রদফঘয রফঘল এই অনুষ্ঠাঘন অংগ্রণ কঘয জারতংঘ াধাযণ রযলঘদয বারত। এছাড়া অনুষ্ঠানটি উরঘে শুঘবচ্ছাফাণী 

েদান কঘযন ইউঘনঘকায ভারযচারক ও রনউইয়কজ রটিয প্রভয়য। 

 

 অনুষ্ঠাঘনয ফক্তাগণ মাঘত রনজ রনজ ভাতৃবালায় ফক্তব্য যাখঘত াঘযন প্রজন্য এই েথভফাঘযয ভঘতা জারতংঘঘয ছয়টি অরপরয়ার বালায় প্রগাটা 

অনুষ্ঠানটি অনুফাঘদয সুব্যফস্থা যাখা য়। ফাংরাঘদঘয এরয়ান ইউরনবার জটি অফ উইঘভন এয রোথীঘদয রযঘফনায় আন্তজজারতক ভাতৃবালা রদফঘয রথভ 

ঙ্গীত-‘আভায বাইঘয়য যঘক্ত যাঙাঘনা একুঘ প্রপব্রুয়ারয..’ একারধক বালায় উস্থান কযা য়। অনুষ্ঠানটিঘত ভযঘকা, এরারঘবদয, প্রলাবারকয়া ও র্তজগাঘরয 

াংস্কৃরতক রযঘফনাও রছর ভঘনামুগ্ধকয। এছাড়া জারতংঘ রচফারয় এফং জারতংঘ াধাযণ রযলদ বারতয কাম জারঘয় কভ জযত কভ জকতজাগঘণয স্ব স্ব বালায় 

প্রযকড জকৃত ফহুবারলক রবরডও ফাতজা রযঘফন কযা য় অনুষ্ঠানটিঘত। জারতংঘ ওঘয়ফ টিরবঘত অনুষ্ঠানটি যারয ম্প্রচায কযা য়। 

 

 উঘবাধনী ফক্তঘব্য জারতংঘঘ রনযুক্ত ফাংরাঘদঘয স্থায়ী েরতরনরধ যাষ্ট্রদূত যাফাফ পারতভা ১৯৫২ াঘরয একুঘ প্রপব্রুয়ারযয বালা ীদগণ এফং বালা 

আঘদারঘনয রথকৃৎ জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুরজবুয যভানঘক গবীয শ্রদ্ধায াঘথ স্মযণ কঘযন। রতরন ফঘরন, বালা আঘদারঘনয থ ধঘযই জারতয রতায 

প্রনতৃঘত্ব শুরু য় ফাঙারর জারতয মুরক্তংগ্রাভ মায চুড়ান্ত রযণরত ায় ১৯৭১ াঘরয মুরক্তযুঘদ্ধ আভাঘদয রফজঘয়য ভাধ্যঘভ।  ভান ২১ প্র প্রপব্রুয়ারযপ্রক আন্তজজারতক 

ভাতজবালা রদফ রঘঘফ স্বীকৃরত রাঘবয জন্য েফাী কঘয়কজন ফাংরাঘদীঘদয উঘযাগঘক যাষ্ট্রীয় উঘযাঘগয ভাধ্যঘভ এরগঘয় রনঘয় ইউঘনঘকায ভাধ্যঘভ 

‘আন্তজজারতক ভাতৃবালা রদফ’ এয পূণ জ স্বীকৃরত আদাঘয় েধানভন্ত্রী প্রখ ারনায দূযদী প্রনতৃঘত্বয কথা স্মযণ কঘযন যাষ্ট্রদূত পারতভা। এছাড়া যাজধানী ঢাকায় 

আন্তজজারতক ভাতৃবালা ইনরিটিউট েরতষ্ঠায প্রেঘে েধানভন্ত্রী প্রখ ারনায উঘযাগ ও অফদাঘনয কথাও স্মযণ কঘযন রতরন। 

 

 রোঘেঘে প্রকারবঘডয বয়াফ েবাঘফয কথা উঘেখ কঘয এফছয আন্তজজারতক ভাতৃবালা রদফঘয েরতায -‘েযুরক্তয ব্যফাঘযয ভাধ্যঘভ ফহুবালায় 

জ্ঞানাজজন: ঙ্কট এফং ম্ভাফনা’ প্রফঘছ প্রনওয়ায জন্য ইউঘনঘকাঘক ধন্যফাদ জানান ফাংরাঘদঘয স্থায়ী েরতরনরধ। রতরন ফঘরন, “েযুরক্ত ফহুবারলক রোয 

অগ্রগরতঘত ায়ক ভূরভকা ারন কযঘত াঘয। কর বালায োণরক্ত রপঘয প্রঘত আভাঘদয কর অংীজনঘক একাঘথ কাজ কযঘত ঘফ; কভ খযঘচ ব্যফায-

ফান্ধফ েযুরক্তয রফকাঘ রফরনঘয়াগ কযঘত ঘফ মা ফহুবারলক রোঘক ফ জে এরগঘয় রনঘত াঘয”। 

 

 স্প্যারন বালাবালী প্রেন্ডস্ গ্রুঘয বারত রঘঘফ জারতংঘঘ রনযুক্ত প্রকািারযকায স্থায়ী েরতরনরধ এফং বালা রফলয়ক এনরজও করভটিয বাই-

প্রচয়াযম্যান অনুষ্ঠাঘন ফক্তব্য যাঘখন।  

 

 াধাযণ রযলঘদয বারত অন্যান্য ফক্তাগণ জারতংঘঘ ফহুবালাফাদ ও ভাতৃবালায েচাঘয প্রনতৃত্ব প্রদওয়ায জন্য ফাংরাঘদঘক ধন্যফাদ জানান। 

ভাতৃবালায ভাধ্যঘভ রোয অগ্রগরতঘত েযুরক্তয ম্ভাফনাভয় ভূরভকা এফং েযুরক্তগত রফবাজন দূয কযায কথা র্তঘর ধঘযন তাযা। রনজ রনজ ভাতৃবালায় কথা ফরঘত 

রগঘয় ফক্তাগণ রফলুরপ্তয ঘথ থাকা বালায ংযেঘণয গুরুত্বও র্তঘর ধঘযন। 

 

 জারতংঘ দযদপ্তঘয আন্তজজারতক ভাতৃবালা রদফ উদমান অনুষ্ঠাঘনয আঘগ, কাঘর, মথাঘমাগ্য ভম জাদায় জারতংঘঘ ফাংরাঘদ স্থায়ী রভঘন ভান 

ীদ রদফ ও আন্তজজারতক ভাতৃবালা রদফ উদমাঘনয আঘয়াজন কযা য়। রনউইয়কজ পযযত স্থানীয় যকায, েী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রী জনাফ প্রভা: তাজুর 

ইরাভ এভর এফং একই ভন্ত্রণারঘয়য ররনয়য রচফ জনাফ প্ররালুদ্দীন আভদ এ অনুষ্ঠাঘন প্রমাগ প্রদন। ভন্ত্রীয প্রনতৃঘত্ব ররনয়য রচফ ও জারতংঘঘ ফাংরাঘদঘয 

স্থায়ী েরতরনরধ এফং উরস্থত রভঘনয কভ জকতজা ও ভন্ত্রীয পযঙ্গীগণ রভঘন স্থারত অস্থায়ী ীদ রভনাঘয পুষ্পস্তফক অ জন কঘযন।  

 

 েদত্ত ফক্তঘব্য অনুষ্ঠানটি আঘয়াজঘনয জন্য ফাংরাঘদ রভনঘক ধন্যফাদ জানান ভন্ত্রী। রতরন বালা আঘদারঘনয প্রেোট, ভাতৃবালায গুরুত্ব, ভাতৃবালায 

ভাধ্যঘভ জ্ঞানাজজন েধানভন্ত্রী প্রখ ারনায প্রনতৃঘত্ব ফাংরাঘদঘয অন্তভূ জরক্তমূরক আথ জ-াভারজক অগ্রগরত ও অদম্য অগ্রমাোয কথা র্তঘর ধঘযন। রভঘন 

দারয়ত্বযত কভ জকতজাঘদয আন্তজজারতক ভঘে ফাংরাঘদঘয বাফমূরতজ এফং ফাংরাঘদঘয জাতীয় স্বাথ জ মুন্নত যাখঘত আযও রনঘফরদত ঘয় কাজ কযায আহ্বান জানান।  

 

 অনুষ্ঠানটিঘত যাষ্ট্ররত, েধানভন্ত্রী, যযাষ্ট্রভন্ত্রী ও যযাষ্ট্র েরতভন্ত্রীয ফাণী াঠ এফং ভান একুঘয বালা ীদঘদয আত্মায ভাগরপযাত কাভনা কঘয 

প্রদায়া কযা য়। 
 

*** 


