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প্রে রররজ 

 

মরন োত্তর দ্যোগ যোমোরনলোল্ড প্রমনে প্রেন  কর্তব্যরর্ অবস্থোয় আনমোৎগ তকোরী দুইজ  বোাংোনেলী লোরিরক্ষী 
 

জোরর্াংঘ মোরিনবর কোছ প্রেনক বোাংোনেনলর েনক্ষ েেক গ্রণ করন  রোষ্ট্রদূর্ রোবোব ফোরর্মো 

 

র উইয়কত, ২৬ প্রম ২০২২: 

  

 “লোরিরক্ষীনের আমর্যোগ শুধু লোরি েরর্ষ্ঠোর জন্য কোজ কনর প্রযনর্ আমোনের াংকল্পনক লরিলোী কনর ”- আজ জোরর্াংঘ 

েরেপ্তনর আিজতোরর্ক লোরিরক্ষী রেবন কর্তব্যরর্ অবস্থোয় আনমোৎগ তকোরী লোরিরক্ষীনের মরন োত্তর দ্যোগ যোমোরনলোল্ড প্রমনে েেো  

অনুষ্ঠোন  একেো বন  জোরর্াংনঘ র যুি বোাংোনেনলর স্থোয়ী েরর্র রি রোষ্ট্রদূর্ রোবোব ফোরর্মো। কর্তব্যরর্ অবস্থোয় আনমোৎগ তকোরী 

দুইজ  বোাংোনেলী লোরিরক্ষী প্রমজর এ প্রক এম মোমুদু োো  ও ল্যোন্সকনে তোরো প্রমোোঃ  ররবউ প্রমোল্লো এ প্রমনে েো । প্রমজর এ প্রক এম 

মোমুদু োো  প্রন্ট্রো আরিকো  ররেোবরক -এ র নয়োরজর্ রমনুকো  (MINUSCA) রমলন  এবাং ল্যোন্স কনে তোরো প্রমোোঃ ররবউ 

প্রমোল্লো েরক্ষ  সুেোন  র নয়োরজর্ আ রম  (UNMISS) রমলন  কর্তব্যরর্ অবস্থোয় র র্  । জোরর্াংঘ মোরিব আনিোর ও 

গুনর্নরপ্রজর কোজ প্রেনক বোাংোনেনলর েনক্ষ এ প্রমনে গ্রণ কনর  জোরর্াংনঘ র যুি বোাংোনেনলর স্থোয়ী েরর্র রি রোষ্ট্রদূর্ রোবোব 

ফোরর্মো। বোাংোনেল স্থোয়ী রমল  এক  প্রমনে কর্তব্যরর্ অবস্থোয় র র্ বোাংোনেলী লোরিরক্ষীনের েররবোনরর কোনছ প্রে ৌঁনছ প্রেওয়োর 

ব্যবস্থো গ্রণ করনব। 

 

  এবোনরর আিজতোরর্ক লোরিরক্ষী রেবন জোরর্াংঘ লোরিরক্ষো কোয তক্রনম কর্তব্যরর্ অবস্থোয় আনমোৎগ তকোরী ৪২টি প্রেনলর ১১৭ জ  

লোরিরক্ষীনক রবশ্ব লোরিরক্ষোয় নব তোচ্চ র্যোনগর জন্য ‘দ্যোগযোমোরনলোল্ড’ প্রমনে েেো  করো য়। জোরর্াংঘ েরেপ্তনর আনয়োরজর্ এক 

অনুষ্ঠোন  জোরর্াংঘ মোরিব আনির ও গুনর্নরজ (Antonio Guterres) বোাংোনেল ৪২টি প্রেনলর স্থোয়ী েরর্র রিনের োনর্ স্ব স্ব 

প্রেনলর প্রমনে তুন প্রে । 

 

 রেবটি উেনক্ষ জোরর্াংঘ েরেপ্তনর ররক্ষর্ প্রলোক বইনয় স্বোক্ষর কনর  রোষ্ট্রদূর্ ফোরর্মো। প্রলোকবোর্তোয় রর্র  উনল্লখ কনর , রবশ্ব লোরির 

জন্য েরবত্র েোরয়ত্ব েোন  বোাংোনেল র্োর অন ক োী িো নক োররনয়নছ। রর্র  লোরিরক্ষোয় জীব েো কোরী ক বীর লোরিরক্ষীনের েরর্ গভীর 

শ্রদ্ধো র নবে  কনর  এবাং অপূরণীয় এই ক্ষরর্র জন্য র্াঁনের েররবোনরর েরর্ গভীর মনবে ো েকোল কনর ।  

 

 প্রমনে েেো  অনুষ্ঠোন র ের কর্তব্যরর্ অবস্থোয় আনমোৎগ তকোরী ক লোরিরক্ষীনের ম্মোন  জোরর্াংঘ েরেপ্তনরর উত্তর ন  

অবরস্থর্ “লোরিরক্ষী প্রমনমোররয়ো োইট ” এ পুস্পস্তবক অে তণ কনর  রোষ্ট্রদূর্ ফোরর্মো। এময় জোরর্াংনঘ বোাংোনেল স্থোয়ী রমলন র 

কম তকর্তোগণ ও জোরর্াংঘ েরেপ্তনর কম তরর্ বোাংোনেল লস্ত্র বোর ীর কম তকর্তোগণ উেরস্থ র্ রছন । 

 

 জোরর্াংঘ মোরিব কর্ততক জোরর্াংঘ ের েপ্তনরর উত্তর ন  “লোরিরক্ষী প্রমনমোররয়ো োইট ”-এ পুস্পস্তবক অে তনণর মধ্য 

রেনয় রেবটি র কম তসূরি  শুরু য়। এ বছর রেবটির েরর্েোদ্য নে ‘জ গণ লোরি অগ্রগরর্ : অাংলীেোররনত্বর লরি ’। রেবটিনর্ েরর্বছর 

লোরিরক্ষীনের প্রেলোেোররত্ব, র ষ্ঠো ও োরকর্োর স্বীকৃরর্ এবাং যাঁরো লোরির জন্য জীব   োররনয়নছ  র্াঁপ্রের মরন োত্তর দ্যোগ যোমোরনলোল্ড 

প্রমনে েেো  কনর েরবত্র স্মৃরর্র েরর্ ম্মো  জো োন ো য়। 

 

বোাংোনেল বর্তমোন  জোরর্াংঘ লোরিরক্ষো কোয তক্রম লী ত লোরিরক্ষী প্রেরণকোরী প্রেল। বোাংোনেনলর ৬ োজোর ৮০২ জ  লোরিরক্ষী 

রবনশ্বর ৯টি রমলন  কর্তব্যরর্ রনয়নছ । েোরয়ত্বরর্ অবস্থোয় এ েয তি জীব  উ ৎগ ত কনরনছ  ১৬১ জ  বোাংোনেলী লোরিরক্ষী। 

 

 কনরো ো অরর্মোররজর র্ কোরনণ দুই বছর ের আবোর জোরর্াংঘ েরেপ্তনর স্বলরীনর আিজতোরর্ক লোরিরক্ষী রেব েো  করো  

নো। 

*** 


