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জাতিংঘ াতিতফতনভ মাণ কতভননয বাতি তননফ তনযাত্তা তযলদনক তিপ কযনরন যাষ্ট্রদূি মভাাম্মদ অব্দুর মুতি 

 

রিউইয়র্ক, ০৮ আগস্ট ২০২২:  

 

াতিতফতনভ মাণ কতভন  (ততফত) এয বাতি তননফ অজ তনযাত্তা তযলদ অন াতজি "অতিকানি াতি ও 

তনযাত্তা: মেকআ াতিয জন্য ক্ষভিা বৃতি" ীল মক উচ্চ ম মা ম য উন্মুক্ত তফিনকম ফক্তব্য প্রদান কনযন জাতিংনঘ তনযুক্ত 

ফাংরানদনয স্থা ী প্রতিতনতধ যাষ্ট্রদূি মভাাম্মদ অব্দুর মুতি। 

উন্মুক্ত তফিকমটিনি াতিতফতনভ মাণ কতভননয মে াযম্যাননক অভন্ত্রণ জানাননায জন্য তনযাত্তা তযলদনক ধন্যফাদ 

জানান যাষ্ট্রদূি মুতি। তিতন অতিকায াতি তফতনভ মাণ গ্রাতধকায তনন  অনরােনা মজাযদায কযায মক্ষনে ততফত ’য প্রাতযি 

া িা প্রদাননয কথা উনেখ কনযন। 

মেকআ উন্ন ন, িফ মিীকারীন ন্যা তফোয, অথ ম-াভাতজক ও যাজননতিক প্রতি া  নাযীনদয ভান ংগ্রণ, যুফনদয 

ক্ষভিা ন এফং অঞ্চতরক ও উ-অঞ্চতরক াতি তফতনভ মাণ উনযাগ আিযাতদ মক্ষনে তফতবন্ন মদ ও ঞ্চনর ততফতয িীি এফং 

েরভান কভ মকাণ্ড মূ তুনর ধনযন যাষ্ট্রদূি মুতি। 

অিজমাতিক এফং অঞ্চতরক অতথ মক ংস্থাগুতরয ানথ ংীদাতযত্ব বৃতি এফং অতিকায জািী  ও স্থানী  ম মান  

কাম মকয, জফাফতদতমূরক, ির্ভ মতক্তমূরক এফং দারয়ত্বশীি প্রতিষ্ঠান গ মে তুরনি দতক্ষণ-দতক্ষণ নমাতগিা অযও এতগন  

মনও ায অহ্বান জানান ততফত ’য বাতি। তিতন অতিকান আউতন ন এফং ন্যান্য অঞ্চতরক ও উ-অঞ্চতরক ংস্থাগুতরয 

গুরুত্বপূণ ম ভূতভকায কথা তুনর ধনযন এফং অতিকান আউতন ননয াতি ও তনযাত্তা তযলনদয ানথ অযও ঘতনষ্ঠবানফ কাজ 

কযায প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত কনযন। অতিকা  ক্ষভিা তিতযনি সুশীি সমাজজি গুরুত্বপূণ ম ভূতভকায কথা তুনর ধনযন যাষ্ট্রদূি মূতি। 

যাষ্ট্রদূি মুতি অতিকা  াতি তফতনভ মাণ ও মেকআ াতি প্রতিষ্ঠা  া িায মক্ষনে াতিতফতন মভাণ িতফনরয মূল্য 

ফদাননয স্বীকৃতি মদন এফং াতিতফতনভ মানণয জন্য ম মাপ্ত, নুভাননমাগ্য এফং মেকআ থ মা ননয কথা পুনব্যমক্ত কনযন। 

ততফতডং কতভন (ততফত) র ৩১ দনেয একটি অিঃযকাতয উনদষ্টা ংস্থা মা ংঘাি-অিাি মদগুতরনি 

াতিপ্রতিষ্ঠা  া িা কনয। যাষ্ট্রদূি মভাাম্মদ অব্দুর মুতি জাতিংনঘ ফাংরানদনয স্থা ী প্রতিতনতধ তননফ াতি তফতনভ মাণ 

কতভননয ফিমভান মে াযম্যান। 

*** 


