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প্রে রযররজ 

 

ারিযক্ষা কাম যক্রমভ ফাাংরামদময আযও প্রফী ায়তা চাইমরন জারতাংঘ ভারচফ। 
 

 

নিউইয়র্ক,  ০১ মার্ ক ২০২২: 

 

জারতাংমঘ ারিযক্ষা কাম যক্রমভয বরফষ্যৎ চারদা পূযমে ফাাংরামদ আযও অরধকাময ারিযক্ষী যফযা অব্যাত যাখমফ ভমভ য েতযাায 

কথা জানান জারতাংঘ ভারচফ আমিারনও গুমতময। আজ (১রা ভাচ য, ২০২২) রফমকমর জারতাংঘ দয দপতময ফাাংরামদময যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড . এ. 

প্রক. আব্দুর প্রভামভন এয মে াক্ষাৎকামর এ েতযাা ব্যক্ত কমযন রতরন। এভয় ভারচফ ারিযক্ষা রভমন রনময়ারজত ফাাংরামদী ারিযক্ষীমদয 

অফদামনয ভূয়ী োংা কমযন। 
 

 

তাঁযা প্রযারো াংকট ও এয ম্ভাব্য উত্তযমেয উায় রনময় আমরাচনা কমযন। ফাাংরামদময যযাষ্ট্রভন্ত্রী প্রজাযপূফ যক ফাস্তুচ্যযত রভয়ানভামযয 

এ কর নাগরযকমদয ফতযভান রযরিরত ম্পমকয ভারচফমক অফরত কমযন এফাং কর প্রযারোমদয রভয়ানভাময েতযাফামন জারতাংমঘয 

ায়তা কাভনা কমযন। জনাফ গুমতমযজ ১১ রাখ প্রযারোমক আশ্রয় রদময় ফাাংরামদময জনগে ও যকায প্রম উদাযতায রযচয় রদময়মে তায ভূয়ী 

োংা কমযন এফাং প্রজাযপূফ যক ফাস্তুচ্যযত প্রযারোমদয রনজ ভূরভ রভয়ানভাময প্রপযত াঠামত জারতাংমঘয পূে যভথ যমনয কথা আফাযও উমেখ কমযন।  

 

েধানভন্ত্রী প্রখ ারনায দূযদী প্রনতৃমে ফাাংরামদময অাভান্য আথ যাভারজক উন্নয়মনয োংা কমযন গুমতমযজ। রতরন আা েকা 

কমযন, াভমনয ফেযগুমরামত রফমল কময এরডরজ অজযমনয প্রক্ষমে আযও াপল্য অজযন কযমফ ফাাংরামদ। 

 

জারতাংঘ ারিযক্ষা কাম যক্রমভয উচ্চ ম যাময়য মদ এফাং রফশ্বব্যাী জারতাংমঘয রফরবন্ন যাজননরতক রভমন ভারচমফয রফমল েরতরনরধ 

(এআযএরজ) মদ আযও প্রফর ফাাংরামদর নাগরযক রনময়ামগয জন্য ভারচফ গুমতমযজমক অনুমযাধ কমযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী  ড. প্রভামভন। 

 

ইউমক্রন াংকটজরনত কাযমে ব্যস্ত ভয়সূরচ থাকা মে ও এ বফঠমকয সুমমাগ প্রদওয়ায জন্য ভারচফমক ধন্যফাদ জানান ফাাংরামদময 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী। 

 

এয আমগ যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফতযভামন রনউইয়মকয পযযত রভয়ানভায রফলয়ক জারতাংঘ ভারচমফয নফরনযুক্ত রফমল দূত ড . প্রনাররন 

াইজামযয মে বফঠক কমযন। 

 

বফঠমক, যযাষ্ট্রভন্ত্রী প্রযারো াংকমটয প্রটকই ভাধামনয রমক্ষয আঞ্চররক প্রদগুরর কর অাংীজনমদয ামথ রনরফড় প্রমাগামমাগ যক্ষা 

কযায জন্য রফমল দূত প্রক অনুমযাধ জানান । রফমল কময যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফমরন , যাখাইন যামজয এভন একটি অনুকূর রযমফ বত রয কযমত মফ মামত 

প্রযারোযা রনযামদ, রনযাত্তায ামথ এফাং ভম যাদাপূে যবামফ তামদয রনজভূরভমত রপময প্রমমত াময। প্রযারো কযামম্প প্রকারবড -এয রফস্তায প্রযাধ এফাং 

প্রযারো রশুমদয রভয়ানভামযয কারযকুরাভ -রবরত্তক রক্ষা েদান রফলময় ফাাংরামদ যকায গৃীত দমক্ষমূময কথা রফ প্রলদূতমক অফরত 

কমযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী। 
 

বালান চময একরক্ষ প্রযারোমদয জন্য নতুন আফান বতরযয কথা উমেখ কময যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফমরন , প্রখামন িানািরযত প্রযারোযা জীরফকা 

রনফ যাময কামজ রনময়ারজত ওয়ায সুমমাগ ামফ। যযাষ্ট্রভন্ত্রী আযও ফমরন , স্বমদম প্রপযায প্রতভন প্রকামনা আা প্রনই প্রদমখ প্রযারোযা ক্রভ : অনফধ 

ও অযাধমূরক কভ যকামে জরড়ময় ড়মে। রতরন রভ প্রইজাযমক মতটা দ্রুত ম্ভফ কক্সফাজায কযাম্প ও বালান চয রযদ যমনয আভন্ত্রে জানান।  

 

রফমল দূত রভয়ানভায প্রথমক প্রজাযপূফ যক ফাস্তচ্যযত প্রযারোমদয আশ্রয় প্রদওয়ায জন্য েধানভন্ত্রী  প্রখ ারনায েরত গবীয কৃতজ্ঞতা েকা 

কমযন এফাং তাঁয ানুভূরত ও প্রনতৃমেয োংা কমযন। রফমল দূত ফমরন , প্রযারো ইসুযটি তাঁয মফ যাচ্চ এমজো এফাং মত দ্রুত ম্ভফ এই াংকমটয 

একটি প্রটকই ভাধান খ ুঁমজ প্রফয কযায জন্য রতরন আঞ্চররক প্রদমূ , আিজযারতক াংিা , প্রযারো প্রনতা এফাং রভয়ানভামযয কতৃযক্ষ কর 

অাংীজনমদয ামথ রনরফড়বামফ জরড়ত থাকমফন। 

 

উবয় বফঠমক অন্যান্যমদয ামথ উরিত রেমরন জারতাংমঘ ফাাংরামদ িায়ী রভমনয চাজয দ্য অযামপয়া য ড . প্রভাোঃ ভমনায়ায প্রামন। 
 

 

*** 

 


