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প্রে রযররজ 

 ‘প্র োো প্রেোগ্রোভ অফ অযোকন’ অজজনন েন োজন আন্তজজোরিক ংরি ও অংী োরযত্ব -যোষ্ট্রদূি যোফোফ পোরিভো 

রনউই কজ, ১৭ ভোর্ জ ২০২২: 

“স্বনপোন্নি প্র গুনরোয জন্য ‘প্র োো প্রেোগ্রোভ অফ অযোকন (রডরওএ)’ এয পর ফোস্তফো নন েন োজন আন্তজজোরিক 

ংরি ও অংী োরযত্ব ” -আজ জোরিংঘ  য প্তনযয োধোযণ রযল  নর অনুরিি ৫ভ জোরিংঘ এররডর নেরন এয 

েথভ নফ জ ে ত্ত ফক্তনে একথো ফনরন জোরিংনঘ রনযুক্ত ফোংরোন নয স্থো ী েরিরনরধ যোষ্ট্রদূি যোফোফ পোরিভো। ইনিোপূনফ জ 

জোরিংঘ োধোযণ রযল  এররডর -৫ কনপোনযন্সটি দুই নফ জ রফবক্ত কনয আন োজননয রদ্ধোন্ত প্রন । আজ এয েথভ ফ জ 

অনুরিি নরো। মূরি েথভ ফ জ অনুরিি   এররডর ’য প্র গুনরোয  কেোী (২০২২-২০৩১) উন্ন ন প্রযোডম্যো ফোস্তফো নোনথ জ 

‘প্র োো প্রেোগোভ অফ অযোকন’ অনুনভো ননয জন্য। রিিী  ফ জ অনুরিি নফ কোিোনযয যোজধোনী প্র োো  ২০২৩ োনর ৫-৯ ভোর্ জ। 

রিিী  নফ জ অন্যোন্য গুরুত্বপূণ জ রফল গুনরো রনন  আনরোর্নো কযো নফ প্রমখোনন  স্যযোষ্ট্রমূনয যকোয ও যোষ্ট্রেধোনগনণয 

অংগ্রনণয কথো যন নে। 

উনেখ্য এররডর-৫ কনপোনযন্স এয েস্তুরি নফ জ যোষ্ট্রদূি পোরিভো ও জোরিংনঘ রনযুক্ত কোনোডোয স্থো ী েরিরনরধ যোষ্ট্রদূি 

ফফ প্রয প্রমৌথবোনফ বোরিত্ব কনযন। ইনবন্টটিনি দুই প্রমৌথ -বোরিয নে ফক্তে ে োন কনযন ফোংরোন নয স্থো ী েরিরনরধ। 

ে ত্ত ফক্তনে রিরন প্রকোরবড -১৯ অরিভোরযয ব োফিো এফং এয প্রভোকোরফরো ও োড়ো োননয প্রেনে অভিোয রর্ে তুনর ধনযন 

এফং এনেনে রডরওএ গ্রনণয জন্য  স্য যোষ্ট্রমুনয েরিশ্রু রি ও ংরিয েংো কনযন। যোষ্ট্রদূি পোরিভো রডরওএ -এয 

পর ফোস্তফো নন এয েরি গবীয ভননোনমোগ ে োন এফং এয পনরো -আ ও ম জনফেণ েরি োনক ভথ জন প্রজোগোনি ংরিষ্ট 

কনরয েরি অনুনযোধ জোনোন। 

রডরওএ -এয প্রগোটো েরি ো ফো োইনকরমূনয ফোস্তফো নকোনর আন্তজজোরিক ম্প্র ো  এফং উন্ন ন নমোগী যোষ্ট্র ও 

ংস্থোমূ মোনি অেোি ও গবীযবোনফ ংরিষ্টিো থোনক প্র আহ্বোন জোনোন যোষ্ট্রদূি পোরিভো। এনেনে জোরি ংনঘয ংস্থো , 

িরফর ও কভ জসূরর্মূ মোনি রডরওএ -প্রক িোন য প্রকৌরগি রযকপনো  রন্ননফন কনয প্রন  এফং এররডরয প্র গুনরোয 

ফোস্তফিো ও র্োর োয কথো ভোথো  প্রযনখ িোন য উন্ন নন জোরিংনঘয েবোফনক মোনি কোনজ রোগো  প্র েন োজনী িোয উযও 

প্রজোয প্র ন রিরন। 

বোয শুরুনিই কোিোনযয উ -েধোনভন্ত্রী ও যযোষ্ট্রভন্ত্রী প্রখ প্রভোোে  রফন আব্দুর যভোন আর -থোরন এররডর -৫ 

নেরননয বোরি রনফ জোরর্ি ন। িাঁনক এফং কোিোয যকোযনক ধন্যফো  জোনোন যোষ্ট্রদূি পোরিভো। 

বফঠনক আযও ফক্তে ে োন কনযন স্বনপোন্নি প্র গুনরোয বফরিক বোরি ভোরোউইন য প্রেরনডন্ট রোজোযোজ র্োকনবযো 

এফং জোরিংঘ ভোরর্ফ আনন্তোরনও গুনিনযজ। এেোড়ো জোরিংনঘয উনেখনমোগ্য ংখ্যক  স্যযোনষ্ট্রয েরিরনরধগণ 

ইনবন্টটিনি অংগ্রণ কনযন এফং ফক্তে যোনখন। িোযো রডরওএ গ্রণ েরি োনক ভসৃনবোনফ এরগন  রননি এয েস্তুরিমূরক 

নফ জয পর ম্পো ননয জন্য ফোংরোন  ও কোনোডোনক ধন্যফো  জোনোন। 

*** 


