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প্রেস রিরিজ 
 

সন্ত্রাসবাদ প্র াকারবিায় রজরিা টিারিন্স নীরি বাস্তবায়ন করি যারে বাাংিারদশ সিকাি-স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী আসাদুজ্জা ান খান এ রি। 

 

রনউইয়কক, ৩১ আগস্ট ২০২২:  
 

“েধান ন্ত্রী প্রশখ হারসনাি প্রনতৃরে সন্ত্রাসবাদ এবাং এি প্রয প্রকারনা ধিন এি প্র াকারবিায় রজরিা টিারিন্স নীরি বাস্তবায়ন করি চরিরে বাাংিারদশ 

সিকাি” -আজ জারিসাংঘ সদিদপ্তরি গারিয়াি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী প্রসইয়াকা সনরকা এবাং জারিসাংরঘি সন্ত্রাস দ ন রবভারগি আন্ডাি প্রসরেটারি প্রজনারিি ভ্লারদর ি 

ভিনকভ এি সারে রিিারিক ববঠকসমূরহ একো বরিন বাাংিারদরশি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী আসাদুজ্জা ান খান এ রি। 

 

তৃিীয় জারিসাংঘ পুরিশ সার রটি সাইডিাইরন আরয়ারজি এসকি ববঠরক স্বিাষ্ট্র ন্ত্রীি সারে অাংশগ্রহণ করিন বাাংিারদশ পুরিরশি  হািরিদশ কক ড. 

প্রবনজীি আহর দ। স্বিাষ্ট্র  ন্ত্রণািরয়ি জনরনিািত্তা রবভাগ, বাাংিারদশ পুরিশ সদিদপ্তি ও জারিসাংরঘ বাাংিারদশ র শরনি ক ককিকাগণ এস য় উিরিি রেরিন। 

 

গারিয়াি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রীি সরে রিিারিক ববঠরক দুই ন্ত্রী জারিসাংঘ শারিিিা, প্রিারহোরদি েিযাবাসন, সন্ত্রাস দ ন, দুরয কাগ ঝুঁরক ব্যবিািনা ইিযারদ 

প্রিরে দুই প্রদরশি  রে চি ান ও ভরবষ্যি সহরযারগিা রনরয় আরিাচনা করিন। 

 

জারিসাংঘ শারিিিা কায কের  বাাংিারদরশি সাফল্য ও অনুকিণীয় ভূর কা ও অবদারনি ভূয়সী েশাংসা করিন গারিয়াি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী। রিরন গারিয়াি 

শারিিিী রবরশষ করি পুরিশ বারহনীি েরশিণ ও সি িা বৃরিরি বাাংিারদরশি সহরযারগিা কা না করিন। শারিিিী প্র ািারয়ন পূব কবিী েরশিরণি প্রিরে 

বাাংিারদশ যারি গারিয়ারক সহরযারগিা েদান করি প্রস অনুরিাধ জানান রিরন। গারিয়াি শারিিিীরদি সি িা বৃরিরি বাাংিারদশ সহরযারগিা কিরি েস্তুি 

িরয়রে  র ক আশ্বাস েদান করিন বাাংিারদরশি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী। 
 

বাাংিারদশ পুরিরশি  হািরিদশ কক জারিসাংঘ শারিিিায় বাাংিারদশ পুরিরশি অবদারনি কো তুরি ধরিন। গারিয়াি পুরিশ বারহনীি জন্য েরশিণ 

সহায়িা সম্প্রসািরণ বাাংিারদরশি পুরিরশি সি িা সম্পরকক গারিয়ান েরিরনরধদিরক অবরহি করিন আইরজরি প্রবনজীি আহর দ। 
 

বাাংিারদশ ইনরস্টটিউট অব রিস সারিাট ক অিারিশন প্রেরনাং (রবিসট) এি েরশিণ সুরবধা সম্পরকক গারিয়াি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রীরক অবরহি করিন স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী 

আসাদুজ্জা ান খান। 
 

প্রিারহো ইসুযরি রবরশষ করি র য়ান ারিি রবরুরি আিজকারিক আদািরি  া িা দারয়রিি জন্য গারিয়ারক ধন্যবাদ জানান বাাংিারদরশি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী। 

রিরন বরিন,  ানরবক কািরণ বাাংিারদশ সা রয়কভারব প্রিারহোরদি আশ্রয় রদরয়রে, এ আশ্রয় আিও দীঘ কারয়ি কিা অসম্ভব। রিরন বরিন, র য়ান ারি 

প্রিারহোরদি েিযাবাসন অিযি জরুরি। 
 

রবপুিসাংখ্যক প্রিারহো জনরগাষ্ঠীরক  ানরবক আশ্রয় প্রদওয়াি জন্য বাাংিারদশ সিকাি ও জনগরণি েশাংসা করিন গারিয়াি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী। প্রিারহোরদি 

েিযাবাসন েিারিি কিরি িািস্পরিক সহরযারগিাি রবষরয় ফিেসু আরিাচনা করিন  ন্ত্রীিয়। 
 

গারিয়াি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী সন্ত্রাস দ রন বাাংিারদশ ও গারিয়াি  রে সহরযারগিাি রবষয় রনরয় আরিাচনা করিন। সন্ত্রারসি রবরুরি েধান ন্ত্রীি ‘রজরিা 

টিারিন্স নীরি’ পুনব্যকক্ত করি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী জানান প্রয বাাংিারদশ এ রবষরয় গারিয়ারক প্রযরকারনা সহায়িা রদরি েস্তুি িরয়রে। 
 

দুরয কাগ ঝুঁরক ব্যবিািনায় বাাংিারদরশি উরেখরযাগ্য সাফল্য উরেখ করি গারিয়াি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী এরিরে বাাংিারদরশি সহরযারগিা েিযাশা করিন। 

এরবষরয় ব্যবিা গ্রহরণি আশ্বাস প্রদন বাাংিারদরশি স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী। গারিয়ায় কািাগারিি িরিরবশ উন্নয়রনি প্রিরে বাাংিারদরশি সহরযারগিাি রবষয় রনরয় আরিাচনা 

হয় এ ববঠরক। উভয় েরিরনরধদি বন্ধুেিী  দুই প্রদরশি  রে আিও িািস্পরিক সহরযারগিাি সুরযাগ অরিষরণ রিিারিক সফরিি রবষরয় সম্মি হন। 
 

জাতিসংঘের সন্ত্রাস দমন তিভাঘের আন্ডার সসঘেটাতর-সজনাঘরল (ইউএসতজ) এর সাঘে বিঠঘের সময় েধান ন্ত্রী প্রশখ হারসনাি দুিদশী প্রনতৃরে 

বাাংিারদশ সিকাি গৃহীি সন্ত্রাস দ ন রবষয়ক রবরভন্ন উরযাগ ও নীরিসমূহ তুরি ধরিন স্বিাষ্ট্র ন্ত্রী। ভরবষ্যরি এরিরে িািস্পরিক স্বাে ক সাংরিষ্ট রবরভন্ন রবষরয় 

জারিসাংরঘি এই অরফরসি সারে আিও রনরবড়ভারব কাজ করি যারবন  র কও উরেখ করিন রিরন। ইউএসতজ সন্ত্রাস দমন এিং সত ংস চরমপন্থা প্রতিঘরাঘে 

িাংলাঘদশ সরোর গৃ ীি তিতভন্ন নীতি, উঘযাে এিং সফলিার প্রশংসা েঘরন। তিতন ২০২৩ সাঘলর জুঘন অনুতিিব্য সন্ত্রাস-তিঘরােী সংস্থাসমূঘ র প্রোনঘদর আসন্ন 

উচ্চ-পর্ যাঘয়র সঘেলঘন িাংলাঘদশঘে অংশ তনঘি আমন্ত্রণ জানান এিং সসখাঘন িাংলাঘদঘশর এ সংোন্ত উত্তম অনুশীলন ও সাফল্যোঁো তুঘল েরার অনুঘরাে 

জানান। বিতিে সন্ত্রাসিাদ সমাোতিলায় িাংলাঘদশঘে জাতিসংঘের এেটি গুরুত্বপূণ য অংশীদার ত ঘসঘি স্বীকৃতি তদঘয় আন্ডার সসঘেটাতর-সজনাঘরল সন্ত্রাঘস অে যায়ন, 

পারমাণতিে সন্ত্রাসিাদ, সক্ষমিা বৃতি এিং োতরেতর স ায়িাস  সংতিষ্ট সক্ষঘে প্রঘয়াজনীয় স ঘর্াতেিা প্রসাতরি েরঘি জাতিসংে প্রস্তি রঘয়ঘে মঘম য উঘেখ 

েঘরন।  
 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতির তপিা িঙ্গিন্ধু সশখ মুতজবুর র মাঘনর জন্মশিিাতষ যেী উপলঘক্ষ জাতিসংে উযাঘন স্থাতপি িঙ্গিন্ধু সিঞ্চ ও সরাপনকৃি বৃক্ষ পতরদশ যন 

েঘরন। এসময় িাঁর সঘঙ্গ তেঘলন জাতিসংঘে তনযুক্ত িাংলাঘদঘশর স্থায়ী প্রতিতনতে রাষ্ট্রদূি মু ােদ আিদুল মুত ি এিং িাংলাঘদশ পুতলঘশর ম াপতরদশ যে ড. 

সিনজীর আ ঘমদ। 

*** 


