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প্রে রররজ 
 

জারিংঘের আন্ডার প্রঘেটারর প্রজনাঘর ও স্বঘপান্নি প্রেল, ভূঘবরিি উন্নয়নলী প্রেল ও উন্নয়নলী ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রমূঘর উচ্চ 

েরিরনরি রঘঘব রনঘয়াগ প্রপঘন রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমা। 

 

রনউইয়র্ক, ০৯ জুন ২০২২: 
 

 

জারিংঘের আন্ডার প্রঘেটারর প্রজনাঘর ও স্বঘপান্নি প্রেল , ভূঘবরিি উন্নয়নলী প্রেল ও উন্নয়নলী ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রমূঘর উচ্চ েরিরনরি 

রঘঘব রনঘয়াগ প্রপঘন জারিংঘে রনযুক্ত বাংাঘেঘলর স্থায়ী েরিরনরি রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমা।  আজ জারিংে মারিব আঘতারনও গুঘিঘরজ উচ্চ 

পয কাঘয়র এ রনঘয়াঘগর প্রোণা প্রেন। 
 

এই েথমবাঘরর মঘিা বাংাঘেল ফঘরন ারভ কঘর এর্জন নারী কুটনীরির্ জারিংঘের আন্ডার প্রঘেটারর প্রজনাঘর রঘঘব রনঘয়াগ 

প্রপঘন। এই মূহুঘিক জারিংে রঘেঘম এর্জন বাংাঘেলী নাগররর্ রঘঘব রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমাই ঘি যাঘেন ঘব কাচ্চ পঘে রনঘয়াগোপ্ত ব্যরক্ত।  
 

জারিংঘের উচ্চ পয কাঘয় রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমার এই রনঘয়াগ আতজকারির্ অঙ্গঘন বাংাঘেঘলর রনরবড় অংলগ্রণ ও বাংাঘেলী প্রপলাোর 

কূটনীরির্ঘের গ্রণঘযাগ্যিারই বর:ের্াল। 
 

রনঘয়াঘগর রবঘয় জারিংে মারি প্রবর প্রোণার পর এর্ েরিরেয়ায় রাষ্ট্রদূি ফারিমা বঘন, “আরম মাননীয় েিানমন্ত্রীর েরি কৃিজ্ঞ। 

রিরন আমাঘর্ এ সুঘযাগ র্ঘর রেঘয়ঘেন। আমার উপর আস্থা ও রবশ্বা প্ররঘে জারিংঘে বাংাঘেঘলর স্থায়ী েরিরনরি রঘঘব রিরন আমাঘর্ রনঘয়াগ 

রেঘয়ঘেন। আরম জারিংে মারিঘবর েরি কৃিজ্ঞ। স্বঘপান্নি প্রেল , ভূঘবরিি উন্নয়নলী প্রেল ও উন্নয়নলী ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রমূঘর উচ্চ েরিরনরি 

রঘঘব রনঘয়াগ রেঘয় জারিংে মারিব আমার উপর প্রয গভীর আস্থা ও রবশ্বা স্থাপন র্ঘরঘেন , আরম র্াঘজর মাধ্যঘম িার েরিফন প্রেোঘি 

িাই”। 
 

জািীয় ও আতজকারির্ ররভ  ারভ কঘ রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমার রঘয়ঘে ৩০ বেঘররও প্রবরল মঘয়র অরভজ্ঞিা প্রযোঘন রিরন রদ্বপারির্ ও 

বহুপারির্ কূটনীরি, নীরি রনি কারণ, অযাডঘভাঘর্র, র্ম কসূরি পররর্পনা ও বাস্তবায়ঘন িাৎপয কপূণ ক অবোন প্ররঘেঘেন। 
 

বিকমাঘন রিরন জারিংে বাংাঘেল স্থায়ী রমলঘন স্থায়ী  েরিরনরি ও রাষ্ট্রদূি রঘঘব রনযুক্ত রঘয়ঘেন। এর আঘগ রিরন জাপাঘন 

বাংাঘেঘলর রাষ্ট্রদূি (২০১৬-২০১৯) রেঘন।  
 

স্থায়ী েরিরনরি রঘঘব রাবাব ফারিমা জারিংে লারতরবরনম কাণ র্রমলঘনর ভাপরি , ইউএন উইঘমন এরিরর্উটিভ প্রবাড ক প্রেরঘডন্ট এবং 

৭৬িম জারিংে ািারণ পররঘের -ভাপরির মঘিা ময কাোপূণ ক োরয়ত্ব পান র্রঘেন। রিরন এরডর -৫ এর েস্তুরিমূর্ র্রমটির প্রর্া -প্রিয়ার, 

ইউরনঘফ এরিরর্উটিভ প্রবাঘড কর প্রেরঘডন্ট ও ইউএনরডরপ, ইউএনএফরপএ এবং ইউএনওরপএঘর ভাই প্রেরঘডন্ট রঘঘবও োরয়ত্ব পান র্ঘরন। 
 

প্রপলাোর কূটনীরির্ রাষ্ট্রদূি রা বাব ফারিমা ১৯৮৯ াঘ বাংাঘেল পররাষ্ট্র ারভ কঘ প্রযাগোন র্ঘরন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণাঘয়র 

মাপররিার্ রবরভন্ন গুরুত্বপূণ ক পঘে োরয়ত্ব পাঘনর পালাপারল রিরন রনউইয়র্ক ও প্রজঘনভাস্থ জারিংঘে বাংাঘেল স্থায়ী রমলন এবং প্রর্া র্ািা 

ও প্রবইরজং এ বাংাঘেল দূিাবাঘ োরয়ত্ব পান র্ঘরন।  
 

মানবারির্ার রবয়াবীঘি রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমার রঘয়ঘে ব্যাপর্ অরভজ্ঞিা। ন্ডনস্থ র্মনওঘয়থ্ প্রঘেটাররঘয়ঘট মানবারির্ার 

রবভাঘগর েিান ; আতজকারির্ অরভবান ংস্থার েরিণ এরলয়া অঞ্চঘর আঞ্চরর্ েরিরনরি এবং এর্ই ংস্থার েরিণ ও েরিণ -পরিম এরলয়ার 

জবায়ু পররবিকন ও অরভবান রবয়র্ আঞ্চরর্ উপঘেিা রঘঘব র্াজ র্রার সূেীে ক অরভজ্ঞিাও রঘয়ঘে এই কূটনীরিঘর্র।  
 

রিরন টাফ্ট ইউরনভার কটির প্রেিার স্কু অফ  অযান্ড রডঘলাঘমর প্রথঘর্ আতজকারির্ ম্পর্ক ও কূটনীরিঘি স্দািঘর্াত্তর রডরগ্র এবং 

অঘেরয়ার র্যানঘবরা রবশ্বরবদ্যায় প্রথঘর্ ামারজর্ রবজ্ঞাঘন স্দাির্ রডরগ্র অজকন র্ঘরন। 

 

ব্যরক্তগি জীবঘন রাবাব ফারিমা রববারি এবং এর্ র্ন্যা তাঘনর জননী। িার জীবনঙ্গী র্াজী ইমরিয়াজ প্রাঘনও প্রপলাোর 

কূটননরির্। বিকমাঘন রিরন গঘবণা েরিষ্ঠান বাংাঘেল ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যালনা অযান্ড েযাঘটরজর্ োরডজ (রব) এর প্রিয়ারম্যাঘনর োরয়ত্ব 

পান র্রঘেন। 

 

*** 


