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প্রে রযররজ  
 

“ রভয়ানভারয প্রযারঙ্গারেয রনযাে, প্রেকই এফং ভম যাোপূর্ য েত্যাফত্যরনয ভরেই রনরত্ যরয়রে এই ভস্যায স্থায়ী ভাধান ”-

যাষ্ট্রদূত্ যাফাফ পারত্ভা 
 

রনউইয়কয, ১৩ জুন ২০২২: 

 

 রভয়ানভায রফলয়ক জারত্ংঘ ভারিরফয রফরল দূত্ মারত্ রিারিক েত্যাফত্যন ব্যফস্থায দ্রুত্ ফাস্তফায়রনয ররিয কাজ করয প্র আহ্বান জানাররন  

জারত্ংরঘ রনযুক্ত ফাংরারেরয স্থায়ী েরত্রনরধ যাষ্ট্রদূত্ যাফাফ পারত্ভা , একই ারে প্রযারঙ্গারেয েত্যাফারন ায়ত্ায জন্য যাখাইন যারজয  কভ যসূরি ফাড়ারত্ 

জারত্ংরঘয েরত্ আহ্বান জানান রত্রন। আজ জারত্ংঘ াধাযর্ রযলরে রভয়ানভায রফলয়ক ভারিরফয রফরল দূত্ ড. প্রনাররন াইজারযয রিরপংরয়য য েেত্ত 

ফক্তরব্য একো ফররন যাষ্ট্রদূত্ পারত্ভা। 

 

 ফাংরারেরয স্থায়ী েরত্রনরধ ফররন , “জীফন ফাঁিারত্ রনজভূরভ প্রেরক প্রযার ঙ্গারেয রায়রনয য াঁি ফেয প্রকরে প্রগরে , মা াম্প্ররত্ক ইরত্ার 

ফরিরয় বৃৎ  প্রজাযপূফ যক রনফ যারনয ঘেনা। রকন্তু , ত্ারেয রনযাে েত্যাফত্যরনয েরত্শ্রুরত্ অপূর্ যই যরয় প্রগরে। এ ম যন্ত একজন প্রযারঙ্গা রনজ প্রে রভয়ানভারয 

প্রপযত্ মায়রন। ফাংরারের ভানরফক আশ্ররয় োকা ১.২ রভররয়ন প্রযারঙ্গা গবীয অরনশ্চয়ত্ায ভরে রেনারত্াত্ কযরে। প্রম কর প্রযারঙ্গা রভয়ানভায প্রেরড় প্রমরত্ 

ারযরন ত্াযা য় আইরডর কযারে আশ্রয় প্ররয়রে অেফা প্রজাযপূফ যক ফাস্ত্ত্তচ্যযত্  রনযাত্তাীনত্ায অব্যাত্ হুভরকয ভরে যরয়রে”। 

 

 ঙ্করেয মূর কাযর্গুররা রিরিত্ করয ত্া ভাধারনয ভােরভ এয পুনযাবৃরত্ত প্রযারধ জরুরয রবরত্তরত্ ব্যফস্থা গ্ররর্য জন্য রনযাত্তা রযলরেয েরত্ আহ্বান 

জানান যাষ্ট্রদূত্ পারত্ভা মারত্ েীঘ যরেরনয এই ভস্যয ভাধান য়।  প্রযারঙ্গারেয খাদ্য, আশ্রয়, রিা, স্বাস্থযরফা  সুযিা েোরন ফাংরারেরয েরিষ্টায কো 

তুরর ধরয রত্রন েত্যাফান উরমাগী ঠিক রযরস্থরত্ সৃরষ্টরত্ আয এরগরয় আরত্ আন্তজযারত্ক ম্প্রোরয়য েরত্ আহ্বান জানান। 

 

 রত্রন আয ফররন, “শুধু আভারেয একক েরিষ্টায ভােরভ এ ভস্যায স্থায়ী ভাধান ম্ভফ নয়। প্রজাযপূফ যক ফাস্ত্ত্তচ্যযত্ এই জনরগাষ্ঠীরক ভম যাোপূর্ যবারফ 

রনজ ভূরভ রভয়ানভারয েত্যাফত্যরনয অনুকূর রযরফ তত্রযরত্ েরয়াজন মরোযুক্ত েরি  কভ যসূরি। আয এোই ফরিরয় কারিত্ প্রেকই ভাধান মা 

প্রযারঙ্গারেয েীঘ যরেরনয রাররত্ আকািা”। 

 

 ফাংরারেরয স্থায়ী েরত্রনরধ রভয়ানভারয য ভস্ত রঙ্ঘন  অযারধয জফাফরেরত্া রনরশ্চত্ কযায গুরুরেয উয প্রজায প্রেন এফং আইর ’য রি 

আন্তজযারত্ক রফিায আোররত্ গারিয়ায কযা িরভান ভাভরায প্রেরিরত্ উক্ত আোরত্ জারযকৃত্ অস্থায়ী ব্যফস্থায ফাস্তফায়ন ম যরফির্ কযরত্  রনযাত্তা রযলরেয 

েরত্ আহ্বান জানান। 

 

 যাষ্ট্রদূত্ পারত্ভা ফররন , “ফাস্ত্ত্তচ্যযত্ প্রযারঙ্গারেয ন্যায়রফিায রনরশ্চত্ কযরত্ আভায যকায ত্ায িভত্ায ফরকছুই কযরে। আভযা আন্তজযারত্ক 

অযাধ আোরত্ (আইর) এফং রভয়া নভারযয স্বাধীন ত্েন্ত েরিয়ায  (আইআইএভএভ)  কর েরিষ্টায় পূর্ য ভে যন রেরি। যাষ্ট্রদূত্ পারত্ভা প্রযারঙ্গা  

মুরভানরেয ন্যয়রফিায  রনরশ্চত্ এফং এই ঘেনায  বরফষ্যত্ পুনযাবৃরত্ত প্রযাধ কযরত্ কর প্রেরক , রফরল করয আঞ্চররক প্রেগুররারক এ ংিান্ত িরভান 

জফাফরেরমূরক ব্যফস্থায় রমারগত্া েোন  ত্ারেয েরফারধকায েোরন রমারগত্া কযায আহ্বান জানান। 

 

 আরয়ান  রভয়ানভারযয ভরে ভাপ্ত াঁি েপা ঐকযভরত্যয দ্রুত্  পূর্ য ফাস্তফায়ন  রভয়ানভারযয ংকরেয ভাধান খ ুঁরজ প্রফয কযায েরিষ্টা গ্ররর্য 

জন্য আরয়ারনয েংা করযন ফাংরারেরয স্থায়ী েরত্রনরধ। েীঘ যস্থায়ী প্রযারঙ্গা ংকরেয স্থায়ী যাজননরত্ক ভাধারনয জন্য আরয়ান েস্য  প্রে এফং এই 

অঞ্চররয অন্যান্য প্রেগুররয ারে েৃক্তত্া অব্যাত্ যাখায জন্য রভয়ানভায রফলয়ক রফরল দূরত্য েরত্ আহ্বান জানান যাষ্ট্রদূত্ পারত্ভা। 

 

 রফরল দূত্ ত্ায রিরপংরয় রভয়ানভারযয  ফত্যভান রযরস্থরত্ রনরয় উরিগ েকা করয ফররন, এই রযরস্থরত্ প্রযারঙ্গা মুররভ প্রফাভরযক নাগরযকরেয 

য ভাযাত্মক েবাফ প্রপররে  এফং অরস্থযত্া সৃরষ্ট কযরে। রত্রন ফাংরারে যকারযয উোযত্ায স্বীকৃরত্ জারনরয় আন্তজযারত্ক ম্প্রোয়রক প্রযারঙ্গারেয েরত্ 

ত্ারেয োরয়রেয কো স্মযর্ করযরয় প্রেন। রত্রন রভয়ানভারয ত্ায বরফষ্যত্ কভ যরযকল্পনায কো তুরর ধরযন মায ভােরভ ারন্ত , উন্নয়ন এফং ভানরফক কারজয 

ারে যুক্ত কর িরক  এ ঙ্করেয ভাধারন রফ যাচ্চবারফ কারজ রাগারফন ভরভ য েত্যাা ব্যক্ত করযন। 

 

 রভয়ানভায রফলয়ক রফরল দূরত্য রিরপং এয রয, েস্য যাষ্ট্রগুরর েেত্ত ফক্তরব্য রফরল দূরত্য েরিষ্টায াাার আরয়ারনয রযপূযক ভূরভকায েরত্ 

ত্ারেয পূর্ য ভে যন ব্যক্ত করযন। েস্য যাষ্ট্রগুররা ফাংরারে যকারযয অনুকযর্ীয় ভানরফক প্রনতৃরেয েংা করযন এফং প্রযারঙ্গা ংকরেয  স্থায়ী ভাধারন 

ফাংরারেরয েরিষ্টায় ভে যন কযায েরত্শ্রুরত্ ব্যক্ত করযন। 

*** 


