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প্রেস রিরিজ 
 

পিিাষ্ট্রমন্ত্রীি সাথে সাধািণ পরিষদ সভাপরি ও জাতিসংঘের তিস অিাঘরশন তিভাঘের আন্ডার সসঘেটাতর সজনাঘরল এর বৈঠক  
 

তনউইয়র্ক, ৩০ সসঘেম্বর ২০২২: 
 

 জারিসংথেি রৈরভন্ন প্র ািাথম ৈাংিাথদথেি উথেখথ াগ্য অংেগ্রহণ, িাৎপ যপূণ য অৈদান ও  িেসু প্রনতৃথেি ভূয়সী েেংসা কিথিন 

জারিসংে সাধািণ পরিষথদি সভাপরি (রপরজএ) সাৈা প্রকাথিারস (Csaba Kőrösi) আব্দুোহ োরহদ। আজ জারিসংে সদিদপ্তথি ৈাংিাথদথেি 

পিিাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. প্রক. আব্দুি প্রমাথমন এি সাথে অনুরিি এক রিপারিক সভায় আথিাচনাকাথি জারিসংথে ৈাংিাথদথেি প্রনতৃথে রৈরভন্ন রদক তুথি 

ধথি এ েেংসা কথিন রিরন।  
 

 সভাি শুরুথি ‘এসরডরজ ৈাস্তৈায়ন রিরভউ’ রৈষয়ক উচ্চ প যাথয়ি ইথভন্ট আথয়াজন এৈং সাউে-সাউে প্রকাঅপাথিেন এি আওিাধীন 

উন্নয়নেীি প্রদেসমূথহি অে য, পিিাষ্ট্র ও উন্নয়ন মন্ত্রীথদি সমন্বথয় একটি প্র ািাম েরিিা - এ দুটি েস্তাৈ সাধািণ পরিষথদি সভাপরিি রনকট প্রপে 

কথিন পিিাষ্ট্রমন্ত্রী আৈদুি প্রমাথমন। এসরডরজি ৈাস্তৈায়ন, রৈথেষ কথি প্রকারভড-১৯ এি মথে এসরডরজ ৈাস্তৈায়থনি প্রিথে িহরৈি োটরিি রৈষথয় 

উথিগ েকাে কথিন পিিাষ্ট্রমন্ত্রী। েস্তারৈি উচ্চ প যাথয়ি ইথভন্টটিি আথয়াজন কিা হথি িা এসরডরজ’ি ৈাস্তৈায়ন অগ্রগরি প যাথিাচনা কিা এৈং 

িহরৈি োটরি প্রমাকারৈিায়  িেসু ভূরমকা িাখথৈ মথম য উথেখ কথিন পিিাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়া সাউে-সাউে প্রকাঅপাথিেন (এসএসরস) এি আওিায় 

মন্ত্রী প যাথয়ি উক্ত প্র ািাম এসএসরস’ি রৈষয়রভরিক আথিাচনাথক আিও এরগথয় রনথি একটি চমৎকাি প্লাট ম য বিরি কিথৈ মথম য মন্তব্য কথিন 

রিরন। সাধািণ পরিষথদি সভাপরি পিিাষ্ট্রমন্ত্রীি েস্তাৈ দুটিথক স্বাগি জানান। 
 

 েধানমন্ত্রী প্রেখ হারসনাি দূিদেী প্রনতৃথে প্রকারভড-এি মথেও ৈাংিাথদথেি রজরডরপি উচ্চ েবৃরি েথটথছ মথম য উথেখ কথিন পিিাষ্ট্রমন্ত্রী। 

এছাড়া রিরন প্রকারভড প্রমাকারৈিায় ৈাংিাথদে সিকাথিি সা থেি কো তুথি ধথিন। সাধািণ পরিষথদি সভাপরি রজরডরপ’ি েবৃরি, প্রকারভড 

প্রমাকারৈিাসহ ৈাংিাথদথেি অসামান্য অগ্রগরিি ভূয়সী েেংসা কথিন। 
 

 প্রিারহঙ্গা সঙ্কট রৈষয়ক আথিাচনাকাথি প্রিারহঙ্গা রেশুথদি রনজ ভাষায় রেিাদান, প্রিারহঙ্গা কযাথে প্রকারভড ব্যৈস্থাপনা ইিযারদ প্রিথে 

ৈাংিাথদে সিকাি প্র  সকি পদথিপ ৈাস্তৈায়ন কথিথছ িা তুথি ধথিন পিিাষ্ট্রমন্ত্রী। এখন প যন্ত প্রকাথনা প্রিারহঙ্গা রনজ ভূরম রময়ানমাথি প্র িি 

 ায়রন মথম য উথিগ েকাে কথিন পিিাষ্ট্রমন্ত্রী। সাধািণ পরিষথদি সভাপরি প্রিারহঙ্গাথদি আশ্রয় ও মানরৈক সহায়িা েদাথন ৈাংিাথদথেি ভূরমকাি 

উচ্চ েেংসা কথিন। এ সংকট প্রকানভাথৈই গ্রহণথ াগ্য নয় মথম য মন্তব্য কথিন সাধািণ পরিষদ সভাপরি। 
 

 িররাষ্ট্রমন্ত্রী জলিায়ু িতরিিকঘনর প্রভাি সমার্াতিলা অর্ কাৎ এর প্রশমন ও অতভঘ াজঘনর জন্য আরও িহতিঘলর গুরুঘের র্র্া তুঘল ধঘরন। এ 

সেঘে প্রতি িছর ১০০ তিতলয়ন মাতর্কন ডলাঘরর িহতিল প্রদাঘনর স  প্রতিশ্রুতি রঘয়ঘছ িা শীঘ্রই িাস্তিায়ঘনর উির সজার সদন িররাষ্ট্রমন্ত্রী। সাধারণ 

িতরষঘদর সভািতি তিষয়টির প্রতি িাঁর সমর্ কন ব্যক্ত র্ঘরন। 
 

 সুতিধাজনর্ স  সর্াঘনা সমঘয় সাধারণ িতরষঘদর সভািতিঘর্ িাংলাঘদশ সফঘরর আমন্ত্রণ জানান িররাষ্ট্রমন্ত্রী। 
 

জাতিসংঘের তিস অিাঘরশন তিভাঘের আন্ডার সসঘেটাতর সজনাঘরঘলর সাঘর্ বিঠর্ 
 

 জাতিসংঘের তিস অিাঘরশন তিভাঘের আন্ডার সসঘেটাতর সজনাঘরল জযঁ তিঘয়ঘর ল্যাক্রুয়া (Jean-Pierre Lacroix) এর সাঘর্ 
বিঠর্র্াঘল িররাষ্ট্রমন্ত্রী িঘলন, িাংলাঘদশ জাতিসংঘের তিস অিাঘরশঘন সিসময়ই অগ্রণী ভূতমর্া িালন র্ঘর আসঘছ এিং িা অব্যাহি র্ার্ঘি। 

জাতিসংে শাতিরো র্া কেঘম িাংলাঘদশ ভতিষ্যঘি কুইর্ তরঅযার্শন সফাস ক (তর্উআরএফ), সিজ  তডঘফন্স র্তিনঘজি, িদাতির্ র্তিনঘজি এিং 

পুতলশ র্তিনঘজি িদায়ঘনর জন্য প্রস্তুি রঘয়ঘছ মঘম ক জানান তিতন। এছাড়া িররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংে শাতিরো র্া কেঘমর সনতৃস্থানীয় ি কাঘয় 

িাংলাঘদশ হঘি সামতরর্ ও সিসামতরর্ উর্ধ্কিন র্ম কর্িকা তিঘশষ র্ঘর সফাস ক র্মান্ডার তনঘয়াঘের জন্যও আহ্বান জানান এিং নারী শাতিরেীঘদর 

সংখ্যা বৃতির জন্য িাংলাঘদঘশর প্রতিশ্রুতির র্র্া পুন কব্যক্ত র্ঘরন। সংোিপূণ ক সদশসমূঘহ সটর্সই শাতি তিতনম কাঘণ িাংলাঘদঘশর দেিা, অতভজ্ঞিা ও 

উত্তম অনুশীলন র্াঘজ লাোঘনার অনুঘরাধ জানান িররাষ্ট্রমন্ত্রী। িাংলাঘদঘশ অনুতিিব্য নারী, শাতি ও তনরািত্তা তিষয়র্ আিজকাতির্ সসতমনার এিং 

শাতিরেী প্রতশেণ সর্ন্দ্রসমূঘহর ইিারন্যাশনাল অযাঘসাতসঘয়শঘনর -এর ২৬িম িাতষ কর্ র্নফাঘরন্স-এ অংশগ্রহঘণর জন্য আন্ডার সসঘেটাতর সজনাঘরল 

ল্যাক্রুয়াঘর্ আমন্ত্রণ জানান িররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. সর্. আব্দুল সমাঘমন। 
  

 আন্ডার সসঘেটাতর সজনাঘরল ল্যাক্রুয়া িাংলাঘদশী শাতিরেীঘদর র্িকব্যিরায়নিা, দাতয়েশীলিা ও সিশােি দেিার ভূয়সী প্রসংশা র্ঘরন। 

সাম্প্রতির্ সমঘয় িাংলাঘদশ হঘি সুদাঘনর আঘিইঘি িদাতির্ ব্যাটাতলয়ন সপ্ররণ, মাতলঘি আমর্ ক সহতলর্োর এিং কুইর্ তরঅযার্শন সফাস ক 

র্তিনঘজি সমািাঘয়ন, মধ্য আতির্ায় হািিািাল ইউতনট সপ্ররণ এিং র্ঘগাঘি এক্সঘলাতসভ অতড কঘনন্স তডস ঘিাজাল (ইওতড) র্তিনঘজি 

সমািাঘয়ঘনর জন্য িাংলাঘদশঘর্ ধন্যিাদ জানান তিতন। ভতিষ্যঘি আঘরা অতধর্ নারী শাতিরেী সমািাঘয়নসহ জাতিসংঘের সাতি কর্ শাতিরো 

র্া কেঘম িাংলাঘদশ অব্যাহিভাঘি অিদান সরঘে  াঘি মঘম ক প্রিযাশা ব্যক্ত র্ঘরন আন্ডার সসঘেটাতর সজনাঘরল ল্যাক্রুয়া। 

*** 


