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প্রে রযররজ 

 

ংঘাত যফতী পুনরুদ্ধারযয প্রেরে ংঘাত েরতরযারধ রফরনরোগ কযাই উত্তভ- অ্যাম্বারডয অ্যাট-রাজজ রজোউরিন 
 

 

রনউইেকজ, ২৭ এরের ২০২২:  
 

 

“ংঘাত যফতী পুনরুদ্ধারযয প্রেরে ংঘাত েরতরযারধ রফরনরোগ কযাই উত্তভ ”- আজ জারতংঘ দযদপ্তরয েথভফারযয ভরতা 

অ্নুরিত ারিরফরনভ জারে অ্থ জােন ীল জক াধাযে রযলরদয উচ্চ ম জারেয বাে েদত্ত ফক্তরে একথা ফররন অ্যাম্বারডয অ্যাট -রাজজ 

প্রভাাম্মদ রজোউরিন। া রিরফরনভ জারে ম জাপ্ত , অ্নুভানরমাগ্য ও প্রটকই অ্থ জােন অ্রেলে ও অ্থ জংগ্র েরিো এরগরে প্রনওোয ররযয 

বাটিরত প্রমাগ প্রদন দস্য যাষ্ট্রমূ , াধাযে রযলদ , রনযাত্তা রযলদ , ইরকাক, জারতংঘ রেফারে , আিজজারতক আরথ জক 

েরতিানমূ (আইএপআই) এফং সুীর ভারজয উচ্চ ম জারেয েরতরনরধফগ জ। 
 

ারিরফরনভ জাে করভরনয প্রেোয রররফ বাটিরত বারতত্ব করযন জারতংরঘ রনযুক্ত ফাংরারদরয স্থােী েরতরনরধ যাষ্ট্রদূত 

যাফাফ পারতভা। েদত্ত ফক্তরে রতরন াধাযে রযলরদয রফরফেনায জন্য ারিরফরনভ জারে অ্থ জােন ংিাি রকছু ফাস্তম্মত সুারয েদান 

করযন। 
 

ারিরফরনভ জারে অ্থ জােরনয অ্ম জাপ্ততা একটি পুযারনা ভস্যা।  ফতজভারন প্রকারবড-১৯ জরনত কাযরন দারযদ্র্য ও বফলম্য  িভফধ জভান 

ারয বৃরদ্ধ প্ররেরে; পরর রযরস্থরত আযও নাজুক রেরে। যাষ্ট্রদূত রজোউরিন ফররন , “স্বেরোরদত ও মূল্যােনরবরত্তক অ্থ জােন উদ্ভাফনী 

উৎ প্রথরক অ্থ জ োরপ্তয ভাধ্যরভ মারত ারিরফরনভ জারে অ্থ জােন রফলেটিয ফাস্তরবরত্তক অ্গ্রগরত ারধত ে , উচ্চ ম জারেয এই বফঠকটি 

প্ররফলরে াধাযে রযলদরক নতুন করয ফধযরেয রফকল্প অ্নুন্ধারনয সুরমাগ এরন রদরফ ”। 
 

পর জারত গঠরন ফাংরারদরয রনজস্ব অ্রবজ্ঞতায কথা উরেখ করয যাষ্ট্রদূত প্রভাাম্মদ রজোউরিন ফররন, “ভান স্বাধীনতা 

যুরদ্ধয ভাধ্যরভ জন্ ে ফাংরারদরয। যুদ্ধরফধ্বস্থ প্রদর নতুন করয একটি জারত গঠরনয জন্য আভারদয একভাত্র মূরধন রের ভানফ -পু ুঁরজ 

এফং েরতকূরতা প্রভাকারফরা ক প্রয ঘুরয দাড়ারনায ভরনাফর। অ্রনক কঠিন েরতকূরতা  প্রভাকারফরা করয আভযা আজরকয এই উন্নেন -

প্রাারন উনীত রেরে।” 
 

অ্যাম্বারডয-অ্যাট-রাজজ ংঘারত যরতগ্রস্থ প্রদগুররারত ফাংরারদী ারিযযীরদয অ্ফদারনয কথা উরেখ করযন। রতরন ফররন , 

“আভারদয ারিযযীগে প্রটকই ারি ও উন্ন েরনয জন্য েরতিান রফরনভ জারে ােতা কযরে , দুফ জর প্রফাভরযক নাগরযকরদয যযা কযরে , 

এফং নাযী ও যুফ  ম্প্রদােরক ম্পৃক্ত করয প্র প্রদরয উন্নেরন ভূরভকা যাখরে ”। ারিযযীগে প্রম কর কাজ কযরে তা এরগরে রনরত 

কভ জসূরেরবরত্তক অ্থ জােন আযও ফাড়ারনায উয প্রজায প্রদন যাষ্ট্রদূত রজোউরিন। রতরন ফহুারযক উন্নেন োংক , আইএপআই, এফং 

আঞ্চররক ও উ -আঞ্চররক ংস্থাগুররয াাার স্থানীে েরতরনরধগে ও জারতংঘ ংস্থামূরয ারথ রক্তারী অ্ংীদারযত্ব সৃরি 

কযায উয গুরুত্বরযা করযন। 
 

উচ্চ ম জারেয এই বা প্রথরক একটি কভ জমূখী পরাপ র তুরর আনরত যাষ্ট্রদূত রজোউরিন াধাযে রযলদরক আহ্বান জারনরে 

ফররন, “ারিরফরনভ জারে ম জাপ্ত , অ্নুভানরমাগ্য ও প্রটকই অ্থ জােন রনরিরত ফাংরারদ গঠনমূরক ভূরভকা ও কাম জকয উাে খ ুঁরজ প্রফয 

কযরত ফদ জা েস্তুত যরেরে ”। ফাংরারদরয রয ফক্তে েদান োড়াও রতরন ১২০ প্রদরয ংগঠন-প্রজাট রনযরয আরদারন (ন্যাভ) এয 

রযও ফক্তে যারখন। 
 

  এয আরগ রতরন  প্রলাবারনোয উন্নেন রমারগতা রফলেক ভন্ত্রী ড . স্টারনলাব যাারনয ারথ াযস্পরযক স্বাথ জ ংরিি 

রফলরে রিারযক বফঠরক রভররত ন। জনাফ যাান প্রলারব রনোয রয উচ্চ ম জারেয এই বাে েরতরনরধত্ব কযরেন। 
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