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প্রেস রযররজ  
 

 বফশ্বিক চ্যালরঞ্জ মভাকালফরায় সু-ভশ্বিত সাড়াদান ও ংশ্বত ম াযদায কযায আহ্বান জানালরন যযাষ্ট্র          

প্রশ্বতভন্ত্রী প্রভা: াহরযয়ায আরভ এভর। 

রনউইয়র্ক, ১৪ জুরাই ২০২২: 

 

চ্রভান ফহুমূখী বফরির্ চ্যালরঞ্জসমূহ মভাকারফরায় শ্বফিব্যাী ংশ্বত ম াযদায এফং সু-ভশ্বিত সাড়াদান েরিয়া গ্রলেয আহ্বান 

জারনলয়লেন ফাংরালদলয যযাষ্ট্র প্রশ্বতভন্ত্রী মভাোঃ াহশ্বযয়ায আরভ এভশ্ব । রিরন ফলরন, "মলাফার ক্রাইশ্ব মযন্স গ্রুলয চ্যাশ্বিয়নলদয এক ন 

শ্বললফ আভাপ্রদয প্রধানভন্ত্রী মখ াশ্বনা ংকলেয ধযণ, ভাত্রা ও েবালফয ালে াভঞ্জস্যপূে ণ বফশ্বিক সাড়াদান ব্যফস্থা েরিষ্ঠা র্যলি অন্যান্য রফি 

মনতালদয ালে কা  র্লয চলরলেন”। 

 

আজ, শ্বনউইয়কণস্থ  াশ্বতংঘ দয দপতলয উচ্চ ম কালয়য যাজননরির্ প্রপাযাভ (এইচ্এরশ্বএপ) ২০২২ উরলে আলয়ারজি - “২০৩০ 

ালরয ভলে এশ্বিশ্ব য অ ণন ত্বযাশ্বিত র্যা: চ্রভান ংকে মভাকাশ্বফরা এফং চ্যালরঞ্জ কাটিলয় উঠা ” ীল ণক ভন্ত্রী ম ণালয়য এর্ মগারলেশ্বফর বফঠলক 

েদত্ত ফক্তলব্য এসর্র র্থা ফলরন রিরন।  াশ্বতংলঘ রনযুক্ত ফাাংরালদলয স্থায়ী েরিরনরধ যাষ্ট্রদূত যাফাফ পাশ্বতভা ও সাংরিষ্ট উচ্চম ণালয়য কভ ণকতণাগণ 

এসভয় উশ্বস্থত শ্বিলরন। 

 

মকাশ্ববি-১৯ অরিভারয,  রফাম়ু শ্বযফতণন ও ইউলক্রলনয যুলেয ভলতা ফহুশ্বফধ এফং ওবাযল্যাশ্বং ঙ্কে সমূলহয প্রবাপ্রফয াাার অন্যান্য 

দীঘ ণস্থায়ী ংঘালতয প্রবাফ তুলর ধলয প্রশ্বতভন্ত্রী ফলরন , “এসর্র চযালরঞ্জ প্রভার্ারফরা র্লযও প্রম ঘুলয দাঁড়ালনা মায় িা ফাাংরালদ মদখালত ক্ষভ 

হলয়লে। আভযা আভালদয অে ণনীশ্বতলক চ্র যাখলত ২২ শ্বফশ্বরয়ন িরালযয েলণাদনা রদলয়রে। াভাশ্ব ক শ্বনযাত্তা মফষ্টনী ব্যাকবালফ ম্প্রাশ্বযত র্যা 

লয়লি। এিািাও, আভযা বযাকশ্বলনয  ন্য শ্বফশ্বরয়ন িরায খযচ্ কলযশ্বি”। 
 

  প্রশ্বতভন্ত্রী ফলরন , ফাংরালদলয "ভগ্র-ভা " দৃরষ্টবরি,  াতীয় িথ্য বান্ডায, এশ্বিশ্ব  ট্র্যাকায এফং স্থানীয়কযলেয প্রলচ্ষ্টা সমূহ এশ্বিশ্ব  

ফাস্তফায়নলক ত্বযাশ্বিত কযায ে বতশ্বয কলযলি। 
 

ফাংরালদ গৃহীি উদ্ভাফনী, অন্তর্ভ ণশ্বিমূরক এফং  ন-মকশ্বিক অশ্ববলমা ন মকৌলরয ওয আলরাকাত কলয প্রশ্বতভন্ত্রী  রফাম়ু শ্বযফতণলনয 

শ্বফরূ প্রবাফ মভাকা রফরায় শ্বফিব্যাী ংশ্বত ও অংীদাশ্বযলত্বয েরিষ্ঠায উয ম ায মদন। ফাাংরালদলয উদাহযণ প্রেলন রিরন আযও ফলরন, দুলম ণাগ 

ঝুঁশ্বক মভাকাশ্বফরা ও ংকে ব্যফস্থানায় আভযা আজ মযার ভলেলর রযণি হলয়রে। 

 

প্রশ্বতভন্ত্রী  াশ্বতংলঘয মনতৃস্থানীয় ংস্থা, উন্নয়ন অংীদায, ফহুাশ্বক্ষক দাতা এফং মফযকাশ্বয খাতলক সদস্য প্রদসমূলহয  াতীয় প্রলচ্ষ্টালক 

ভে ণন প্রমাগালনা, শ্বফলল কলয ফলচ্লয় ঝুঁশ্বকপূে ণ মদগুশ্বরলক আশ্বে ণক ও প্রযুশ্বিগত ায়তা প্রদালনয  ন্য এশ্বগলয় আায আহ্বান  ানান মালি িাযা 

মেকই, ঘুলয দাঁড়ালি সেভ ও অন্তর্ভ ণশ্বিমূরক পুনরুোয েরিয়ায় রপলয প্রমলি ালয। 

 

এয আলগ ইযালকয উ-প্রধানভন্ত্রী ও শ্বযকল্পনা ভন্ত্রী খাশ্বরদ নাশ্ব ভ ; অযালন্ডাযায যযাষ্ট্রভন্ত্রী শ্বভজ্ ভাশ্বযয়া উফাচ্ আই পন্ট; প্রোশ্বভশ্বনকা-এয 

শ্বযকল্পনা, অে ণননশ্বতক উন্নয়ন ,  রফাম়ু শ্বস্থশ্বতস্থাকতা , মেকই উন্নয়ন এফং নফায়নলমাগ্য শ্বিয ভন্ত্রী ি. শ্ববন্স মন্ডাযন ; দশ্বক্ষে আশ্বিকায 

শ্বযকল্পনা, ম ণলফক্ষে ও মূল্যায়ন ভন্ত্রী ভন্ডশ্বর গুঙ্গুলফলর ; ইউলযারও ইউরনয়লনয প্রপোলযর ভন্ত্রী রভজ্ কযালযাশ্বরন; জারিসাংলঘ রনযুক্ত প্রোিায স্থায়ী 

েরিরনরধ যাষ্ট্রদূি শ্ববশ্বরয়াশ্বভ বাইঙ্গা মোন; এফং জারিসাংপ্রঘ রনযুক্ত টুবালুয স্থায়ী েরিরনরধ যাষ্ট্রদূি স্যামুলয়লু রালরাশ্বনউ এয সালথ রিারের্ বফঠর্ 

র্লযন যযাষ্ট্র েরিভন্ত্রী। 

 

এসর্র বফঠলর্ শ্বতশ্বন ২০২২-২৩ প্রভয়ালদ ভানফাশ্বধকায কাউশ্বন্সর শ্বনফ ণাচ্লন ফাংরালদলয প্রােীতা াযস্পশ্বযক স্বাে ণ সাংরিষ্ট রফরবন্ন শ্বফলয় 

শ্বনলয় আলরাচ্না কলযন। 
 

আগাভীকার, ফাাংরালদলয যযাষ্ট্র েরিভন্ত্রীয সালথ  মবরনজুলয়রায ফহুাশ্বক্ষক শ্বফলয়ক উভন্ত্রী এফং কা াখস্তালনয  াতীয় অে ণনীশ্বতয 

ভন্ত্রীয ালে রিারের্ বফঠর্ হওয়ায র্থা যলয়লে। 

 

েরিভন্ত্রী প্রভা: াহরযয়ায আরভ  াশ্বতসাংঘ দযদপ্তলয চরভান উচ্চ ম কালয়য যাজননরির্ প্রপাযাভ(এইচ্এরশ্বএপ) ২০২২ -এ ফাাংরালদ 

েরিরনরধদলরয প্রনতৃত্ব রদলেন। 

 

*** 


