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ফাাংরাদেদয ফ্ল্যাগর প্রযজুদরন ‘ারিয াংস্কৃরি’ এয উয উচ্চ ম যাদেয প্রপাযাভ আদোজন কযর  

জারিাংঘ াধাযণ রযলে। 

 

রনউইেকয, ০৬ প্রদেম্বয ২০২২: 

 

 আজ াধাযণ রযলদেয ৭৬িভ অরধদফদনয বারি জনাফ আফদুল্লা ীে ‘ারিয াংস্কৃরি’ রফলেক ফাাংরাদেদয 

ফ্ল্যাগী প্রযজুদরন এয উয ফারল যক  উচ্চ ম যাদেয প্রপাযাভ আহ্বান কদযন। াধাযণ রযলে দর অনুরিি এ ইদবদে রফপুর 

াংখ্যক েস্য যাষ্ট্র, জারিাংঘ এফাং অন্যান্য আিঃযকারয াংস্থা এফাং সুীর ভাদজয েরিরনরধফগ য অাংগ্রণ কদযন। 

 

 এফাদযয প্রপাযাদভয েরিাদ্য রির “ারি াংস্কৃরি : ারি রফরনভ যাদণ অগ্রয োয জন্য ন্যােরফচায , ভিা এফাং 

অির্ভ যরিয গুরুত্ব”। উদবাধনী অরধদফদন অন্যান্যদেয ভদে ফিব্য যাদেন , জারিাংঘ ররফরডাং াদার্ য অরপদয কাযী 

ভারচফ, যুফ রফলদেয জারিাংঘ ভা রচদফয রফদল দূি এফাং ইউরনবার যটি  অফ র এয প্রযক্টয। প্রপাযাভটিদি েস্য 

যাষ্ট্রমূদয অাংগ্রদণ একটি প্রেনারয ফ য যাো ে। এিাড়া জারিাংদঘয াদফক আন্ডায প্রদের্ারয প্রজনাদযর যাষ্ট্রদূি 

আদনাোরুর করযভ প্রচৌধুযীয বারিদত্ব অনুরিি ে একটি প্যা প্রনর আদরাচনা প্রমোদন জারিাংঘ এফাং সুীর ভাদজয 

রফদলজ্ঞগণ অাংগ্রণ কদযন। 

 

 জারিাংদঘ রনযুি ফাাংরাদেদয স্থােী েরিরনরধ যাষ্ট্রদূি মুাম্মে আফদুর মুরি ‘ারিয াংস্কৃরি’ রফলেক জারিাংঘ 

াধাযণ রযলদে প্রযজুদরন েফিযন , ফ যম্মরিেদভ গ্রণ এফাং িত্ত্বাফধাদন ফাাং রাদেদয ঐরিারক ভূরভকায কথা উদল্লে 

কদযন। রিরন ফদরন , “জারি রাদফ আভাদেয জদেয মুহুিয প্রথদকই আভযা এভন একটি রফশ্বব্যফস্থা গদড় তুরদি েরিশ্রুরিফদ্ধ , 

প্রমোদন ারি  ন্যােরফচাদযয জন্য ভস্ত ভানুদলয আকাঙ্খায ফাস্তফােন ঘর্দফ। এই েরিশ্রুরিই আভাদেযদক ১৯৯৯ াপ্রর ারিয 

াংস্কৃরিয প্রঘালণা  কভ যসূরচ রফলেক াধাযণ রযলে প্রযজুদরন েফিযন কযদি উ ৎারি কদযরির , মায ভােদভ রফশ্ব ারি 

েরিিাে আভাদেয স্থােী েরিশ্রুরিয একটি রূ আভযা রেদি প্রদযরি”। 

 

 যাষ্ট্রদূি মুরি “ারি রফরনভ যাণদক এরগদে রনদি ারিয াংস্কৃরিয অব্যা ি োরিকিায কথা তুদর ধদযন। 

জারিাংদঘয ফিযভান ারিরফরনভ যাণ কাঠাদভা ইরিফাচক ারিদক এরগদে রনদি একটি কাম যকয উাে তুদর ধযদি প্রদযদি। এটি 

াংঘাদিয োদুব যাফ, বোফিা, ধাযাফারকিা  পুনযাবৃরি েরিদযাধ কযায েরিশ্রুরি প্রেে এফাং এয মূর কাযণগুররদক ভা ধান 

কদয ত্রুিায অফান ঘর্াদনায থ প্রেোে। এজন্য ভদনাবাদফয রযফিযন , েদোজনীে েরিিান রফরনভ যাণ , এফাং রফদ্যভান 

কাঠাদভা রযফিযদনয েদচষ্টা গ্রণ কযা েযকায মা আভাদেযদক ারিপূণ য ভাদজয রেদক ধারফি কদয”। 

 

 প্রেনারয এফাং প্যাদনর আদরাচনাে ফিাগণ দুই েদকয প্রফর  ভে ধদয ারিয াংস্কৃরিয ধাযণায েচাদয 

ফাাংরাদেদয প্রনতৃ্দত্বয ভূেী োংা কদযন। িাঁ যা প্রকারবড -১৯ অরিভারয এফাং চরভান  াংঘদল যয কাযদণ ফিযভান বফরশ্বক 

চযাদরদেয প্রেক্ষাদর্ ারিয াংস্কৃরিদক নতুনবাদফ গুরুত্ব প্রেোয কথা তুদর ধদযন। 
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