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প্রে রযররজ 
 

যযাষ্ট্রভন্ত্রীয াথে াধাযণ রযলদ বারিয বফঠক 

জারিংথঘ ফাংরাথদথয প্রনতৃথেয ভূয়ী েংা কযথরন াধাযণ রযলদ বারি 

 

নিউইয়র্ক, ২৪ ফেব্রুয়ানি ২০২২: 

 

 জারিংথঘয রফরবন্ন প্রপাযাথভ ফাংরাথদথয উথেখথমাগ্য অংগ্রণ, িাৎম যপূণ য অফদান ও পরেসু প্রনতৃথেয ভূয়ী 

েংা কযথরন জারিংঘ াধাযণ রযলথদয বারি (ররজএ) আব্দুো ারদ। আজ জারিংঘ দযদপ্তথয ফাংরাথদথয 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ. প্রক. আব্দুর প্রভাথভন এয াথে অনুরিি এক রিারিক বায় আথরাচনাকাথর জারিংথঘ ফাংরাথদথয 

প্রনতৃথে রফরবন্ন রদক তুথর ধথয এ েংা কথযন রিরন। ররজএ ফথরন এ মূহুথিয ফাংরাথদ ইউএন উইথভন রনফ যার প্রফাথড যয 

বারি, ররফরডং করভথনয প্রচয়ায, এফং আইএভআযএপ-এয প্রকা-পযারথরথেেয রথথফ দারয়ে ারন কযথে মা এয 

াভর্থ্য ও প্রনতৃথেয ফর:েকা। 

 

 বায শুরুথি ‘এরডরজ ফাস্তফায়ন রযরবউ’ রফলয়ক উচ্চ ম যাথয়য ইথবন্ট আথয়াজন এফং াউে-াউে প্রকাঅাথযন 

এয আওিাধীন উন্নয়নীর প্রদমূথয অে য, যযাষ্ট্র ও উন্নয়ন ভন্ত্রীথদয ভন্বথয় একটি প্রপাযাভ েরিিা - এ দুটি েস্তাফ াধাযণ 

রযলথদয বারিয রনকে প্র কথযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী আফদুর প্রভাথভন। এরডরজয ফাস্তফায়ন, রফথল কথয প্রকারবড-১৯ এয ভথে 

এরডরজ ফাস্তফায়থনয প্রিথে িরফর ঘােরিয রফলথয় উথিগ েকা কথযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী। অরধকাং িরফর প্রকারবড রযরিরি 

প্রভাকারফরায় ব্যফহৃি থে ভথভ য উথেখ কথযন রিরন। েস্তারফি উচ্চ ম যাথয়য ইথবন্টটিয আথয়াজন কযা থর িা এরডরজ’য 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরি ম যাথরাচনা কযা এফং িরফর ঘােরি প্রভাকারফরায় পরেসু ভূরভকা যাখথফ ভথভ য উথেখ কথযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী। 

এোড়া াউে-াউে প্রকাঅাথযন (এএর) এয আওিায় ভন্ত্রী ম যাথয়য উক্ত প্রপাযাভ এএর’য রফলয়রবরিক আথরাচনাথক 

আযও এরগথয় রনথি একটি চভৎকায প্লােপভ য বিরয কযথফ ভথভ য ভন্তব্য কথযন রিরন। াধাযণ রযলথদয বারি যযাষ্ট্রভন্ত্রীয 

েস্তাফ দুটিথক স্বাগি জানান। 
 

 েধানভন্ত্রী প্রখ ারনায দূযদী প্রনতৃথে প্রকারবড-এয ভথেও ফাংরাথদথয রজরডরয উচ্চ েবৃরি ঘথেথে ভথভ য উথেখ 

কথযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী। এোড়া রিরন প্রকারবড প্রভাকারফরায় ফাংরাথদ যকাথযয াপথেয কো তুথর ধথযন এফং প্রকারবড-এয 

টিকাথক ‘াফ যজনীন বফরিক ম্পদ’ রাথফ প্রঘালণায রফলথয় েধানভন্ত্রীয উিৃরিয কোও উথেখ কথযন। াধাযণ রযলথদয 

বারি রজরডর’য েবৃরি, প্রকারবড প্রভাকারফরা ফাংরাথদথয অাভান্য অগ্রগরিয ভূয়ী েংা কথযন। 

 

 প্রযারঙ্গা ঙ্কে রফলয়ক আথরাচনাকাথর প্রযারঙ্গা রশুথদয রনজ বালায় রিাদান, প্রযারঙ্গা কযাথম্প প্রকারবড 

ব্যফিানা ইিযারদ প্রিথে ফাংরাথদ যকায প্রম কর দথি ফাস্তফায়ন কথযথে িা তুথর ধথযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী। এখন ম যন্ত 

প্রকাথনা প্রযারঙ্গা রনজ ভূরভ রভয়ানভাথয প্রপযি মায়রন ভথভ য উথিগ েকা কথযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী। াধাযণ রযলথদয বারি 

প্রযারঙ্গাথদয আশ্রয় ও ভানরফক ায়িা েদাথন ফাংরাথদথয ভূরভকায উচ্চ েংা কথযন। 

 

 যযাষ্ট্রভন্ত্রী াধাযণ রযলথদয বারিথক ফাংরাথদ পথযয আভন্ত্রণ জানাথর রিরন িাথি ম্মরি েদান কথযন।  

 

 উথেখ্য যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফিযভাথন যকারয পথয রনউইয়কয অফিান কযথেন। িাঁয জারিংথঘ ‘গ্যারবানাইরজং প্রভাথভন্টাভ 

পয ইউরনবা যার বযাকরথনন’ রফলয়ক একটি উচ্চ ম যাথয়য বায় অং গ্রণ এফং ভীথাান ীভা রফলয়ক করভথন 

(রএররএ) ফাংরাথদথয এংক্রান্ত ংথারধি ির্থ্ারদ উিান কযায কো যথয়থে। 
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