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টেকসই শান্তি ও উন্নয়নের জন্য জারিসংঘ পুরিশেি টেনকানো উনযানে অবদাে রাখনে বাাংলানদশ পুরিশেি  

েরিশ্রুরি পূনর্ব্যক্ত কিশিন স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমরি 

 

রনউইয়কয, ০১ প্রসশেম্বি ২০২২:  

 

 “জান্তেসাংঘ পুন্তলশ (UNPOL) এর েন্তব িে সদস্য ন্তিনসনব, টেকসই শান্তি ও উন্নয়নের জন্য এর টেনকানো উনযানে 

অবদাে রাখনে আমানদর অঙ্গীকার পুের্ব্িক্ত কররি” – আজ ন্তেউইয়কযস্থ জান্তেসাংঘ সদিদপ্তশিি সাধারণ পন্তরষদ হশি 

জান্তেসাংঘ পুরিে েধানশদি সশেিন (UNCOPS 2022) উিিশে আশয়ারজি “জান্তেসাংঘ পুন্তলশ এি অংেগ্রহশে টেকসই শান্তি 

ও উন্নয়ে” শীষ িক উচ্চ পে িানয়র ববঠনক একথা বশিন বাাংলানদনশর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামাে খাে এমন্তপ। 
 

ন্তেরাপত্তা ও উন্নয়ে পরস্পর ন্তের্িরশীল এবাং এটি পারস্পন্তরকর্ানবই শন্তক্তশালী, একথা উশেখ কশি ন্তেন্তে বনলে, 

"উন্নয়ে কম িকানের সুন্তবধানথ ি শান্তি ও ন্তেরাপত্তা বজায় রাখার জন্য জান্তেসাংনঘর শান্তিিো কাে িক্রমনক একটি র্ারসাম্যপূণ ি ও 

সুসাংেে দৃন্তির্ন্তঙ্গি মাধ্যশম এরিশয় রনশি হশব”। 
 

সাংঘানে ক্ষন্তেগ্রস্ত টদশগুনলার র্ঙ্গুরোর মূল কারণ রিরিি কশি ঐসকি প্রদশে টমৌন্তলক টসবা প্রদাে, অথ িনেন্তেক সুনোে 

সৃন্তি এবাং প্রনয়াজেীয় েোসরনক সাংস্কার বাস্তবায়নে প্রদেসমূশহি সিকারি সক্ষমো বৃন্তিনে জারিসংঘশক সিায়ো প্রদানের 

আহ্বাে জাোে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রিরন বশিন, "জান্তেসাংঘ পুন্তলশ, জান্তেসাংনঘর কারি টিম ও সাংস্থা এবাং জােীয় কর্তিপক্ষসি সংরিষ্ট 

সকশিি মশধ্য একটি সুসাংেে ও সমন্তিে র্ব্বস্থািনাি প্রনয়াজে"। 
 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্তেরাপত্তা খাে সাংস্কানর জান্তেসাংঘ পুন্তলন্তশাং এি ভূন্তমকা এবাং ম্যানেে অনুোয়ী আইনের শাসে টজারদার ও 

ন্তবনশষান্তয়ে পুন্তলশ টিনমর (এসন্তপটি) উপর গুরুত্বশিাি কশিন। জান্তেসাংঘ শান্তিরক্ষায় মাঠ ির্ যাশয় আিও অরধক নািী পুরিে 

প্রমািাশয়ন এবং ন্তসন্তেয়র পনদ োরী পুরিে কম যকিযা বৃন্তির প্রনেিার প্রশাংসা কনরে স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী। এই লক্ষযনক এন্তেনয় রনশি দক্ষ 

োরী পুন্তলশ অন্তিসার এবাং সুসন্তজ্জে পুন্তলশ ইউন্তেেগুপ্রিাশি অবদাে রাখশি বাাংলানদশ পুরিশের প্রস্তুন্তেি কথা উশেখ কশিন 

রিরন। 
 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী োরিিো কার্ যক্রশম পন্তরনবশেে ঝুঁন্তক কমানে েবায়েনোগ্য শন্তক্ত এবাং প্রাকৃন্তেক আঁে-ন্তর্ন্তত্তক পণ্য 

র্ব্বহাশিি ওপর টজার টদে। রিরন বশিন, ”োরিিেীিে প্রমািাশয়ন িশয়শি এমন প্রদেগুশিাশি এই িদশেি টেকসই উন্নয়নের 

জন্য একটি ইন্তেবােক ভূরমকা টরনখ োনব"। বাাংলানদশ ইোন্তলর সানথ এমন একটি গ্রুি অব প্রেন্ডস এি প্রনতৃত্ব প্রদয় োরা 

জান্তেসাংনঘর পন্তরনবশেে টকৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যনম পন্তরনবশেে প্রনরিবািক রদক হ্রাস করার পপ্রে কাজ কশি র্াশে মশম য 

উশেখ কশিন স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী। 
 

পুরিে েধানশদি সেশিন উিিশে আশয়ারজি এই ইশেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সনঙ্গ ন্তিনলে জান্তেসাংনঘ বাাংলানদনশর স্থায়ী 

প্রন্তেন্তেন্তধ রাষ্ট্রদূে মুিাম্মদ আবদুল মুন্তিে এবাং বাাংলানদশ পুন্তলনশর মিাপন্তরদশ িক ড. টবেজীর আিনমদ। 
 

এরদশক রবশকশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্থায়ী ন্তমেশন ইউএে উইনমে এর টডপুটি এন্তিন্তকউটির্ ন্তডনরক্টর ন্তমজ অন্তেো র্াটিয়ার সনঙ্গ 

ন্তিপান্তক্ষক ববঠক কনরে। ববঠনক োরী শান্তি ও ন্তেরাপত্তা এনজো এবাং রিঙ্গ সংশবদনেীি বানজে প্রবেিনের টক্ষনে োরী উন্নয়শন 

টের্তত্ব টদওয়ার জন্য রমজ্ োটিয়া বাাংলানদনশর প্রশাংসা কশিন। স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী ও ইউএে উইনমে এর টডপুটি এন্তিন্তকউটির্ ন্তডনরক্টর 

উেশয়ই সক্ষমো ও সনেেেো বৃন্তির কম িসূন্তের মাধ্যনম সাইবার সন্তিাংসোসি োরীর প্রন্তে সন্তিাংসো প্রিাশধ সম্ভার্ব্ সিনোন্তেো 

এবাং জান্তেসাংঘ শান্তিরক্ষা কাে িক্রনম োরীনদর অাংশগ্রিণ বৃন্তির ন্তবষনয় আনলােো কনরে। 
 

*** 


