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জারতংঘঘ রনযুক্ত ফাংরাঘদঘয স্থায়ী েরতরনরধয রযচয়ত্র প্র 

 

রনউইয়র্ক, ০২ আগস্ট ২০২২:  

 

 জারতংঘঘ রনযুক্ত ফাংরাঘদঘয স্থায়ী েরতরনরধ প্রভাাম্মদ আব্দুর মুরত আজ জারতংঘ দয দপ্তঘয জারতংঘ 

ভারচফ আঘতারনও গুঘতঘযজ এয র্াঘে তাঁয রযচয়ত্র প্র র্ঘযন। এয আঘগ গত ২৮ জুরাই স্থায়ী রভঘনয দারয়ত্ববায গ্রণ 

র্ঘযন যাষ্ট্রদূত মুরত। 

 

 জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুরজবুয যভাঘনয প্রনতৃঘত্ব ফাংরাঘদ ১৯৭৪ াঘর জারতংঘঘয দস্যদ রাব র্ঘয। 

প্রভাাম্মদ আব্দুর মুরত ঘেন জারতংঘঘ ফাংরাঘদঘয লষ্ঠদ স্থায়ী েরতরনরধ। ফতকভান র্ভ কস্থঘর প্রমাগদাঘনয পূঘফ ক রতরন 

অরিয়ায় ফাংরাঘদঘয যাষ্ট্রদূত রঘঘফ দারয়ত্ব ারন র্ঘযন। 

 

রযচয়ত্র প্রঘয য জারতংঘ ভারচঘফয াঘথ ফাংরাঘদঘয স্থায়ী েরতরনরধয এর্টি ংরিপ্ত প্রৌজন্যমূরর্ বফঠর্ 

অনুরষ্ঠত য়। এভয় স্থায়ী েরতরনরধ জারতংঘ ভারচঘফয রনর্ট ফাংরাঘদঘয যাষ্ট্ররত ও েধানভন্ত্রীয শুঘবো প্রৌৌঁঘে প্রদন। 

জনাফ গুঘতঘযজ ফাংরাঘদঘর্ জারতংঘঘয ফন্ধু রঘঘফ উঘেখ র্ঘযন এফং েধানভন্ত্রী প্রখ ারনায প্রনতৃঘত্ব ফাংরাঘদঘয 

অভূতপূফ ক আথ ক-াভারজর্ উন্নয়ঘনয ভূয়ী েংা র্ঘযন। ভারচফ ফঘরন, ফাংরাঘদ জারতংঘঘয ভম কাদাপূণ ক এর্টি দস্যযাষ্ট্র 

রঘঘফ বফরির্ রযভন্ডঘর তাৎম কপূণ ক অফদান প্রযঘখ চঘরঘে। যাষ্ট্রদূত মুরত জারতংঘ এফং ভারচঘফয রফরবন্ন দঘি ও 

েঘচষ্টামূঘয েরত ফাংরাঘদঘয অব্যাত েরতশ্রুরত ও ভথ কঘনয র্থা পূনব্যকক্ত র্ঘযন।  

 

প্রাদায কূটনীরতর্ যাষ্ট্রদূত মুরত ১৯৯৩ াঘর ফাংরাঘদ যযাষ্ট্র ারব কঘ প্রমাগদান র্ঘযন। সূদীঘ ক ও ফণ কাঢয চাকুরয 

জীফঘন যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারঘয়য রফরবন্ন গুরুত্বপূণ ক ঘদ দারয়ত্ব ারঘনয াাার রতরন রনউইয়র্কস্থ জারতংঘঘ ফাংরাঘদ স্থায়ী 

রভন এফং কুঘয়ত, প্রযাভ, প্রদাা, ওয়ারংটন রডর, প্রর্াঘনঘঘগন ও রবঘয়নাস্থ ফাংরাঘদ দূতাফাঘ দারয়ত্ব ারন র্ঘযন। 

অরিয়ায় যাষ্ট্রদূত রঘঘফ রনযুক্ত ওয়ায আঘগ রতরন প্রডনভাঘর্ক ফাংরাঘদঘয যাষ্ট্রদূত এফং ফাংরাঘদ দূতাফা ওয়ারংটন 

রডরঘত প্রডপুটি চীপ অফ রভন রঘঘফও দারয়ত্ব ারন র্ঘযন। 

 

রযচয়ত্র েদান অনুষ্ঠাঘন অন্যান্যঘদয ভাঘে উরস্থত রেঘরন রভঘনয উস্থায়ী েরতরনরধ ড. প্রভা: ভঘনায়ায প্রাঘন, 

ভারচঘফয প্রপ দ্য র্যারফঘনট প্রর্াট কঘন ম কা প্রে এফং ররফরডং াঘাট ক রফবাঘগয অযারট্যান্ট প্রঘেটারয প্রজনাঘযর রভজ্ 

এররজাঘফথ ম্যারয। 

 

*** 


