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প্রে রররজ 
 

জাতিংঘঘ বাংাঘেঘলর মীঘাপাঘের ানাগাদ তথ্য প্রল করঘে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. প্রে. আব্দু প্রমামমন। 

 

তেউইয়কক, ০১ মার্ ক ২০২২: 

   

বঘগাপাগঘরর মীঘাপাে ীমা ংক্রান্ত ানাগাদ তথ্যারদ জারতংমে প্রল েরমন বাংামদমলর ররাষ্ট্রমন্ত্রী ড . এ. প্রে. আব্দু 

প্রমামমন। আজ জারতংে দরদপ্তমর  ২১ েঘের কতমলে অে দ্য ততমট অফ দ্য কতিঘেিা শলল্ফ (তএতএ) এর ৫৪িম  অরধমবলমন 

রবস্তাররত ানাগাদ তথ্যারদ উপস্থাপে করা য়। এময় ররাষ্ট্রমন্ত্রীর মে রিমন  পররাষ্ট্র মন্ত্রণাঘয়র শমতরটাইম 

অযাঘফয়া ক ইউতেঘটর তর্ব ও প্রধাে তরয়ার অযাডতমরা শমাোঃ খুরঘলে আম এবং এ ংক্রান্ত েরমটির অন্যান্য কাতরগতর তবঘলজ্ঞগণ। ২২ অঘটাবর 

২০২০ তাররমে রএরএ-এ আনুষ্ঠানরেভামব বাংামদমলর মীমাামনর ং প্রলারধত তথ্য দারেমর র এ ংক্রান্ত ানাগাদ তথ্যারদর উস্থান 

েরা মা। 

 

এখাঘে উঘেখ করা শযঘি পাঘর শয বাংাঘেঘলর মীমাান ীমা ংক্রান্ত  দরারদ ২০১১ ামর প্রেবুয়ারর মাম েথমবামরর মমতা 

রএরএ-এ জমা প্রদয়া। িঘব, তময়ােমার ও ভারঘির াঘে অমীমাংতি  মুদ্রীমাজরনত তবঘরাঘধর কারঘণ, কতমলে বাংামদল দারেকৃত  

দরারদ প্রময় পরীক্ষা করঘি পাঘরতে। রবতীমত প্রধােমন্ত্রী শলখ াতোর শেতৃঘে বাংাঘেল আন্তজকাতিক তবর্াতরক ংস্থার মাধ্যঘম রময়ানমার 

 ভারমতর ামথ মুদ্রীমা রবমরামধর মাধাে কঘর। 

 

আন্তজকাতিক ট্রাইব্যযোঘর রাঘয়র উপর তভতি কঘর, বাংাঘেল রকার ২০১১ ামর দারে পূনরায় য যামাচনা েমর ২২ অমটাবর ২০২০ 

তাররমে রএরএ এর োমি বাংামদমলর মীমাান ীমা ংক্রান্ত দরারদর নতুন ংস্করণ প্রল েমর। এই ংঘলাতধি োতখঘ, 

ট্রাইব্যযো  তেধ কাতরি বমোাগমরর মীমাামনর নতুন ীমামরো অনুরণ েরা য়। 

 

আজমের এই  উপস্থাপোর মাধ্যঘম, বাংাঘেল বঘগাপাগঘর ২০০ নটিেযা মাই য যন্ত মীমাামন তার অরধোর রক্ষা  ব্যবামরর 

প্রক্ষমে েমযাজয ববজ্ঞাতেক ও প্রযুতিগি িথ্য রবরা কঘরঘে। এরর রএরএ এর  তেয়ম অনুযায়ী, এ উমেমে গঠিত এেটি াব -েরমলন 

বাংামদল উস্থারত দরা রদ রীক্ষা েমর বাংামদমলর মার োনার রবময় সুাররল েদান েরমব। এ রফঘ বাংাঘেল ঐ এাকায় 

 প্রাকৃতিক ম্পে অনুন্ধাে শুরু করঘি পারঘব। 

 

অনুষ্ঠানটিমত েদত্ত বক্তমব্য ররাষ্ট্রমন্ত্রী বমন , “বাংাঘেল একটি ঘেবতিপূণ ক শেল শযখাঘে ম্পঘের অভাব রঘয়ঘে।  বাংামদমলর 

মীমাান ীমার রবময় জাতিংঘঘর চুড়ান্ত সুপাতরল উক্ত রবলা মুদ্র এাোর ে োণযুক্ত  োণীন 

প্রাকৃতিক ম্পঘের অঘেণ, ংরক্ষণ ও উন্নয়ঘে একটি তভতি প্রোে করঘব যা আমাঘের শটকই উন্নয়ে, লতির র্াতো  

আমাঘের জেগঘণর মৃতি তেতিি করঘি তাৎয যপূণ য অবদান রােমব”। 
 

বাংামদল রকার এক  েলঘকরও শবতল ময় ধঘর এই দরারদর উস্থান  তেঘয় কাজ করঘে। ররাষ্ট্র মন্ত্রণাময়র ারব যে মন্বময়র 

মাধ্যমম বাংাঘেল শেৌবাতেী, শপঘট্রাবাংা, বাঘপক্স, তজওতজকযা াঘভ ক অব বাংাঘেল, স্পারঘা  তবআইডতিউটিএ এর  এেটি রবমলজ্ঞ দ এই 

দারে েস্তুরত ম্পন্ন েমর। এিাড়া কমেওঘয়ে তর্বায় এবং জাতিংঘঘর ট্রাস্ট ফান্ড শেঘক বাংাঘেল এ রবময় আইতে ও 

প্রযুতিগি ায়িা শপঘয়ঘে। 

 

 ড. প্রমামমন আর বমন, "মীমাান ীমা ংক্রান্ত এই উস্থান আমাঘের শেঘলর জন্য একটি বড় অজকে, তবঘল কঘর এমে একটি মঘয় আমরা 

এটি ম্পন্ন েরমত ারাম যখে আমরা ২০৪১ ামর মঘধ্য একটি উন্নি শেল য়ার মথ ামমন এরগময় চমরি, প্রযটি আমামদর দীে যরদমনর ারত 

স্বপ্ন।  আগামী রদনগুমামত এই মীমাান এাোর োণযুক্ত  োণীন োকৃরতে ম্পদ -োচুয য উমমাচমণ আমামদর পূণ য ামমথ্যযর ব্যবার এ 

থচায় বমচময় বড় ামথয় ময় থােমব”।s 

*** 

 


