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সর্ বোচ্চ প্র োট প্রেরে জোরিসংঘ মোন্োরিকোি কোউরিরিি সদস্য রন্ বোরিি হরিো ্োংিোরদশ 

 

নিউইয়র্ক, ১১ অক্টোবর ২০২২: 
 

 ্োংিোরদশ এরশেো প্যোরসরিক অঞ্চরিি মরে সর্ বোচ্চ ১৬০ (একশি ষোট) প্র োট প্রেরে আজ জোরিসংঘ মোন্োরিকোি 

কোউরিরিি সদস্য রন্ বোরিি হরিো। জোরিসংঘ সোিোিণ েরিষরদ প্র োেন ব্যোিরটি মোেরম এ রন্ বোিন অনুরিি হে। রন্ বোিন 

অনুিোরন স োেরিত্ব করিন জোরিসংঘ সোিোিণ েরিষরদি স োেরি সো্ো প্রকোরিরস (Csaba Kőrösi.)। 
 

 এ রন্ বোিরন প্র োট েদোরনি সমে সোিোিণ েরিষদ হরি উেরিি রিরিন ্োংিোরদরশি েিিোষ্ট্র েরিমন্ত্রী প্রমোোঃ শোহরিেোি 

আিম। রন্ বোিরন জেিোর ি েি এক েরিরিেোে রিরন ্রিন, “২০০৯ সোি প্রেরক ৪৭ সদরস্যি এই কোউরিরি ্োংিোরদশ ৫ম 

্োরিি মরিো রন্ বোরিি হরিো। এটি জোরিসংরঘি মোন্োরিকোি ব্য্িোে ্োংিোরদরশি অ্দোরনি েরি আন্তজবোরিক সম্প্রদোরেি 

  ীি আিো এ্ং েিোনমন্ত্রী প্রশখ হোরসনোি প্রনতৃরত্ব কোউরিরিি দোরেত্ব েোিরন আমোরদি দক্ষিোিই একটি সুস্পষ্ট েমোণ”। 

 রন্ বোিনকোরি েরিমন্ত্রীি সোরে রিরিন জোরিসংরঘ রনযুক্ত ্োংিোরদরশি িোেী েরিরনরি িোষ্ট্রদূি মুহোম্মদ আ্দুি মুরহি। 

র্পুি প্র োরট ্োংিোরদশরক মোন্োরিকোি কোউরিরিি সদস্য রন্ বোরিি কিোি জন্য সদস্য প্রদশগুরিোরক িন্য্োদ জোনোন 

্োংিোরদরশি িোেী েরিরনরি। রিরন র্শ্বব্যোেী মোন্োরিকোরিি েিোি ও সুিক্ষোে জোরিসংরঘি প্রনতৃত্বরক শরক্তশোিী কিরি     

স্োি সোরে একর োর  কোজ করি  োওেোি অঙ্গীকোি ব্যক্ত করিন। 

 এরশেো প্যোরসরিক গ্রুে প্রেরক রন্ বোরিি অন্যোন্য সদস্যিো হরিন মোিদ্বীে (১৫৪ প্র োট), র রেিনোম (১৪৫ প্র োট) এ্ং  

রকিরঘরজিোন (১২৬ প্র োট)।  

 েিিোষ্ট্র েরিমন্ত্রী আিও ্রিন, “এ্োরিি রন্ বোিন রিি অিযন্ত েরিদ্বরিিোপূণ ব, র্রশষ করি এরশেো প্যোরসরিক অঞ্চরিি 

জন্য। এরশেো প্যোরসরিক অঞ্চরিি ০৬টি প্রদশ এ অঞ্চরিি জন্য রনি বোরিি ০৪ িোিটি আসরন েরিদ্বিীিো করি। জোরিসংঘ র্রশষ 

করি মোন্োরিকোি কোউরিরি আমোরদি  ঠনমূিক ও নীরি ি উেরিরিি িরি আজ আমিো এি র্পুি সংখ্যক প্র োরট জেিো  

কিরি প্রেরিরি”। 

 রন্ বোিরনি েি সদস্য প্রদশগুরিোি র্পুি সংখ্যক েরিরনরি ণ ্োংিোরদশরক অর নন্দন জোনোন। িাঁিো  ণিন্ত্র, 

মোন্োরিকোি, শোসন ব্য্িো এ্ং সোমোরজক-অে বননরিক অন্তর্ভ বরক্তি প্রক্ষরে ্োংিোরদরশি উরেখর োগ্য অগ্র রিি ভূেসী েশংসো 

করিন। সদস্য িোষ্ট্রসমূরহি েরিরনরি ণ েিোনমন্ত্রী প্রশখ হোরসনোি মোনর্ক প্রনতৃত্ব এ্ং র্শ্ব শোরন্তি জন্য িাঁি সোহসী ও 

সমরেোের ো ী েদরক্ষরেিও েশংসো করিন। 

 সকরিি েিযোশো, মোন্োরিকোি কোউরিসরিি সদস্য রহরসর্ ্োংিোরদশ মোন্োরিকোরিি প্রক্ষরে র্রশষ করি উদীেমোন 

ব্রশ্বক িযোরিরেি প্রেক্ষোেরট জোরিসংরঘি আদশব ্োস্ত্োেরন িোৎে বপূণ ব অ্দোন িোখরি সক্ষম হর্। 
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