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বাাংিাদেশ পুরিদশি মহাপরিেশ শদেি সাদে জারিসাংঘ পুরিশ েধাদেি ববঠে 

 

রেউইয়েশ, ০২ প্রসদেম্বি ২০২২:  

 

আজ জারিসাংঘ সেিেপ্তদি বাাংিাদেশ পুরিদশি মহাপরিেশ শে ড. প্রবেজীি আহদমে এি সাদে জারিসাংঘ পুরিশ েধাে 

লুইস রিদবরিও োরিিদহা (Luis Riberio Carrilho) এি রিপারিে ববঠে অনুরিি হয়। আন্তরিেিাপূর্ শ এ ববঠদে 

পিস্পারিে স্বাে শ সাংরিষ্ট রবরিন্ন রবষয় উদঠ আদস। 

 

জারিসাংঘ শারন্তিিা োর্ শক্রদম বাাংিাদেশদে অন্যিম েধাে পুরিশ সেস্য প্রেির্োিী প্রেশ রহদসদব উদেখ েদি 

জারিসাংঘ পুরিশ েধাে শারন্তিিায় বাাংিাদেশ পুরিশ বারহেীি অবোদেি স্বীকৃরি এবাং পুরিশ সেস্যদেি প্রপশাোরিত্ব ও 

েম শরেিাি ভূয়সী েশাংসা েদিে। পূব শ রিমুি এবাং হাইরিদি পুরিশ েরমশোি রহদসদব োরয়ত্ব পািেোদি বাাংিাদেশ পুরিশ 

সেস্যদেি প্রর্ উচ্চ প্রপশাোরিত্ব ও োরয়ত্বদবাধ রিরে প্রেদখদেে িা উদেখ েদিে পুরিশ েধাে। এোড়া জারিসাংঘ শারন্তিিা রমশে 

মারি ও রডআি েদগাদি েিশব্যিি বাাংিাদেশী পুরিশ সেস্যদেি প্রপশাোরিদত্বিও েশাংসা েদিে রিরে। বাাংিাদেশ শারন্তিিা 

োর্ শক্রদম োিী পুরিশ সেস্য প্রমািাদয়ে েদি আসদে র্া োিীি িমিায়ে ও রিগ সমিা েরিিায় এেটি গুরুত্বপূর্ শ পেদিপ বদি 

উদেখ েদিে জারিসাংঘ পুরিশ েধাে। 

 

আইরজরপ প্রবেজীি আহদমে বদিে, জারিসাংঘ শারন্তিিা োর্ শক্রদমি প্রর্ প্রোদো েদয়াজদে সাড়া রেদি বাাংিাদেশ 

পুরিশ সো েস্তুি িদয়দে। রবদশষ েদি আরিোি ঝুঁরেপূর্ শ শারন্তিিা োর্ শক্রম পরিচািোি প্রিদে বাাংিাদেশ পুরিদশি েি ও 

প্রপশাোিী রবদশষারয়ি ইউরেট প্রমািাদয়দেি অনুদিাধ জাোে আইরজরপ। এদিদে রিরে প্রসায়াট, েযাোইে, রিিািাইে ও গাড শ 

পুরিশ এবাং ফদিেরসে ইউরেটসহ রবরিন্ন রবদশষারয়ি ইউরেট প্রমািাদয়ে এবাং জারিসাংঘ পুরিদশি জন্য রবরিন্ন েম শসূরচ ও 

েরশির্ আদয়াজদেি প্রিদে বাাংিাদেদশি সিমিাি েো তুদি ধদিে। জারিসাংঘ সেিেপ্তি এবাং শারন্তিিা োর্ শক্রদমি মাঠ 

পর্ শাদয় উচ্চপদে বাাংিাদেশী পুরিশ েম শেিশাদেি রেদয়াদগি অনুদিাধ জাোে আইরজরপ। 

 

েধােমন্ত্রী প্রশখ হারসোি প্রেতৃদত্ব এসরডরজ বাস্তবায়ে, জিবায়ু পরিবিশে, োিীি িমিায়ে, মােবারধোি ও আইদেি 

শাসে েরিিা ইিযারে প্রিদে বাাংিাদেশ পুরিদশি িাৎপর্ শপূর্ শ অবোদেি েো তুদি ধদিে আইরজরপ। শারন্তিিা রমশদেি জন্য 

বাাংিাদেশ পুরিশ বারহেী প্রেদে েদয়াজেীয় সিঞ্জামারে সিবািাদহি রবষদয়ও ববঠদে আদিাচো হয়। 

 

জারিসাংঘ শারন্তিিা োর্ শক্রদম বাাংিাদেশ পুরিশ আগামী রেেগুদিাদিও সদব শাচ্চ সহদর্ারগিা অব্যাহি িাখদব মদম শ 

েিযাশাি েো ব্যক্ত েদিে জারিসাংঘ পুরিশ েধাে। জারিসাংদঘি শারন্ত পেদিপ ও ববরিে সহদর্ারগিাি রবষদয় মােেীয় 

েধােমন্ত্রীি রবদশষ গুরুদত্বি েো উদেখ েদি ড. প্রবেজীি আহদমে জারিসাংঘ শারন্তিিায় বাাংিাদেশ পুরিদশি সহদর্ারগিা 

অব্যাহি িাখাি েরিশ্রুরি পূেব্যশক্ত েদিে। 

 

ববঠদে জারিসাংঘ বাাংিাদেশ স্থায়ী রমশদেি সামরিে উপদেষ্টা রিদগরডয়াি প্রজোদিি প্রমা: সাদেকুজ্জামাে ও পুরিশ 

সেিেপ্তদিি ওিািরসজ এন্ড ইউএে অপাদিশে শাখাি অরিরিক্ত রডআইরজ োরসয়াে ওয়াদজে উপরস্থি রেদিে। 

 

*** 


