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প্রে রররজ 
 

কৃর ও খাদ্য সুরক্ষার উত্তম চচ চাগুলা রবলের অন্যান্য প্রেলগুলার ালে ভাগ কলর রিলে েস্তুে বাাংালেল-রিরাপত্তা 

পররলে পররাষ্ট্র েরেমন্ত্রী লাররয়ার আম এম.রপ 

 

রিউইয়কচ, ২০ প্রম ২০২২: 

 

“বাাংালেললর প্রধানভন্ত্রী শখ াসনা জারোংঘ ভাসিপ্রবর  ‘শলাফার িযাসিয়ন গ্রুপ অন শলাফার ক্রাইস শযন্স’ 

–এ শমাগ সদয়য়য়েন। আভযা কৃর ও খাদ্য সুরক্ষার উত্তম চচ চাগুলা রবলের অন্যান্য প্রেলগুলার ালে ভাগ কলর রিলে েস্তুে” –

গেকা (১৯প্রম ২০২২) জারোংঘ রিরাপত্তা পররে আলয়ারজে 'ংঘাত ও খাদ্য সনযাত্তা ' ীল ষক এক উন্মুক্ত সফতয়কষ একো 

বলি বাাংালেললর যযাষ্ট্র প্রসতভন্ত্রী াসযয়ায আরভ এভ .স.। সতসন কৃসল খায়ত রূান্তয এফং খায়দ্য স্বয়ংম্পূর্ ষতা অর্ষয়ন 

ফাংরায়দয়য অর্ষনগুসর তুল ধলর বলি এরফল গ্রাভীর্ উন্নয়ন , প্রাসন্তক র্নগয়র্য ক্ষভতায়ন এফং ক্ষুদ্র কৃলকয়দয সুযক্ষা 

রিরিে লয়লে। 

এয়র্ন্ডা ২০৩০ ফাস্তফায়য়ন সফশ্ব ম্প্রদায়য়য প্রসতশ্রুসতয কথা স্মযর্ কয়য সতসন ফয়রি, ফ ষত্র  সনযাদ, ম ষাপ্ত ও পুসিকয 

খাফায়যয েলবলারধকার সনসিত করলে কলর একায়থ কার্ কযা অসযাম ষ, যালে প্রকউ সেয়ন পলে না োলক। 

সতসন উৎাদনীরতা বৃসি এফং কাম ষকয খাদ্য ংযক্ষর্ ও সফতযর্ ব্যফস্থা সনসিত কযায উপর শর্ায শদন। এ শক্ষয়ত্র 

সতসন উন্নত শদগুয়রায কাে শথয়ক আরও প্রবরল সফসনশয়াগ এফং প্রযুসক্তগে ায়তা োরির উপর গুরুত্বালরাপ কলরি। 

যুদ্ধ ও াংঘােপূর্ চ পরররিরেলে যালে গুরুত্বপূর্ ষ খাদ্য যফযা অফকাঠায়ভা ক্ষসতয াে প্রেলক রক্ষা পায় ো রিরিে 

করলে ববরেক ংসতয আহ্বান র্ািাি প্রসতভন্ত্রী। রেরি বলি, “আভযা সনযাত্তা সযলদ শয জুললি ২৪১৭ -প্রক ভথ ষন কসয 

যালে স্ত্র ংঘয়ল ষয ভয় 'যুয়িয িসত সায়ফ শফাভসযক শরাকয়দয অনাায়য থাকা ' সনসলি করা লয়লে এফং ভানসফক 

কালজ রিলয়ারজে াংিা ও কমীগলর্র সনযফসিন্ন েলবল সনসিত কযার কো বা লয়লে। 

েরেকুো প্রমাকারবা কলর ঘুলর োঁোলে ক্ষম কৃসল ও খাদ্য ব্যফস্থা রিরিে করলে র্রফামু াংক্রান্ত প্রসতশ্রুসত পূযয়র্ 

উন্নত শদগুয়রাপ্রক আলরা এরগলয় আার আহ্বান র্ানান যযাষ্ট্র প্রসতভন্ত্রী। 

এরেলক আর্ প্রসতভন্ত্রী র্াসতংঘ াধাযর্ সযলয়দয বাসত র্নাফ আফদুল্লা লাীয়দয য়ে সিাসক্ষক বফঠক 

কয়যন। প্রথভ আন্তর্ষাসতক অসবফান ম ষায়রািনা শপাযায়ভয ‘অগ্রগসত শঘালর্া’ রবয়টি চুোন্ত করার প্রক্ষলে প্রকা-ফযাররলেের 

রললব জারোংলঘ রিযুক্ত ফাংরায়দয়য স্থায়ী প্রসতসনসধ যাষ্ট্রদূত যাফাফ পাসতভা শক সনয়য়াগ এফং তাঁয  উপর আিা রাখার জন্য 

াধারর্ পররে ভাপরেলক ধন্যবাে জািাি েরেমন্ত্রী। সতসন সর্বুসতয অবযন্তযীর্ ভন্ত্রী নূ াান এয ায়থ ও সিাসক্ষক বফঠক 

কয়যন। এ ববঠলক  ২০২৩-২৫ শভয়ায়দয র্ন্য ভানফাসধকায কাউসন্সর সনফ ষািয়ন ফাংরায়দয়য প্রাথীতা াযস্পসযক স্বাথ ষাংরিষ্ট 

সফলয় সনয়য় আয়রািনা য়। 

প্রসতভন্ত্রী ইন্টাযন্যানার ভাইয়গ্রন সযসবউ শপাযায়ভ (আইএভআযএপ) উচ্চ ম ষায়য়য ফাংরায়দ প্রসতসনসধ দয়রয শনতৃত্ব 

সদয়িন। 

*** 


