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জারিসংঘে সর্ বসম্মরিক্রঘে  প্রিারিঙ্গা প্রিজুঘিশন গৃিীি । 

 

রনউইয়র্ব, ১৬ নঘেম্বি ২০২২:  
 

  আজ জারিসংে সাধািণ পরিষঘেি তৃিীয় র্রেটিঘি ‘রেয়ানোঘিি প্রিারিঙ্গা মুসরিেসি অন্যান্য সংখ্যািঘু সম্প্রোঘয়ি োনর্ারধর্াি 

পরিরিরি’ শীষ বর্ প্রিজুঘিশন সর্ বসম্মরিক্রঘে গৃিীি িয়। প্রিজুঘিশনটি প্র ৌথোঘর্ উত্থাপন র্ঘি ওআইরস এর্ং ইউঘিারপও ইউরনয়ন। এর্াঘিি 

প্রিজুঘিশনটিঘি ১০৯টি প্রেশ সি-পৃষ্ঠঘপাষর্িা েোন র্ঘিঘে  া এ  ার্ি সঘর্ বাচ্চ। 

 

 প্রিজুঘিশনটিঘি োথরের্োঘর্ দৃরি প্রেওয়া িঘয়ঘে, রেয়ানোঘিি প্রিারিঙ্গা মুসরিে ও অন্যান্য সংখ্যািঘু সম্প্রোঘয়ি োনর্ারধর্াি 

পরিরিরিি উপি  া র্িবোন িাজননরির্ পরিরিরিঘি আিও অর্নরিি রশর্াি িঘয়ঘে। এঘি প্রিারিঙ্গা সেস্যাি মূি র্ািণ খ ুঁঘজ প্রর্ি র্িা, িাখাইন 

িাঘজে স্বেঘণারেি, রনিাপে ও প্রের্সই েিোর্িবঘনি উপঘ াগী পরিঘর্শ সৃরি র্িা, এর্ং রেয়ানোঘি রনযুক্ত জারিসংে েিাসরিঘর্ি রর্ঘশষ দূিসি 

জারিসংঘেি সর্ি োনর্ারধর্াি ব্যর্িাপনাঘর্ পূণ ব সিঘ ারগিা েোন র্িঘি রেয়ানোঘিি েরি আহ্বান জানাঘনা িঘয়ঘে। রেয়ানোঘিি িাজননরির্ 

ও োনর্ারধর্াি পরিরিরিি উন্নয়ঘন প্রিজুঘিশনটিঘি আঞ্চরির্ প্রেশ ও আঞ্চরির্ সংিাগুঘিা প্র েন আরসয়ান এি গুরুত্বপূণ ব ভূরের্াি র্থা তুঘি ধিা 

িঘয়ঘে। রর্ঘশষ র্ঘি সর্ বসম্মরিক্রঘে আরসয়ান গৃিীি পাঁিেফা সুপারিঘশি দ্রুি র্াস্তর্ায়ঘনি উপি গুিত্বাঘিাপ র্িা িঘয়ঘে এঘি। িিোন রর্িাি ও 

োয়র্দ্ধিা রনরুপন েরক্রয়াি উপি প্রিজুঘিশনটিঘি সজাগ দৃরি র্জায় িাখাি র্থা র্িা িঘয়ঘে, পাশাপারশ আন্তজবারির্ রর্িাি আোিঘি রেয়ানোঘিি 

রর্রুঘদ্ধ োেিাি অগ্রগরি এর্ং আন্তজারিবর্ অপিাধ আোিঘিি েরসরর্উশঘনি িেন্তঘর্ স্বাগি জানাঘনা িঘয়ঘে। 

 

 প্রিজুঘিশনটিঘি র্াংিাঘেঘশি েরি সংিরি ের্াশ ও র্াংিাঘেশ গৃিীি োনরর্র্ েঘিিাি স্বীকৃরি েোন র্িা িঘয়ঘে। প্রিারিঙ্গাঘেি উপি 

োনর্ারধর্াি িঙ্গঘণি জন্য ন্যায় রর্িাি ও জর্ার্রেরিিা রনরিি র্িঘি র্াংিাঘেশ, আইরসরস, আইআইএেএে ও অন্যান্য োয়র্দ্ধিা রনরূপণর্ািী 

ব্যর্িাি সাঘথ প্র োঘর্ সিঘ ারগিা অব্যািি প্রিঘখঘে িা েসংরশি িঘয়ঘে এঘি। ‘প্রিসপনরসরর্রিটি অোন্ড র্াঘড বন প্রশয়ারিং’ নীরিি আওিায়  াঘি 

জারিসংঘেি সেস্য প্রেশসমূি র্াংিাঘেঘশ োনরর্র্ আশ্রঘয় থার্া প্রিারিঙ্গাঘেি োনরর্র্ সিায়িা অব্যািি িাঘখ প্রস আহ্বানও জানাঘনা িঘয়ঘে 

এর্াঘিি প্রিজুঘিশঘন। 

 

 প্রিজুঘিশনটি গৃিীি িওয়াি সেয় েেত্ত র্ক্তঘব্য র্াংিাঘেঘশি িাজব দ্যা অোঘফয়াস ব প্রোোঃ েঘনায়াি প্রিাঘসন র্ঘিন, “েিোর্িবঘনি আগ প বন্ত 

র্োঘে আরশ্রি প্রিারিঙ্গা জনঘগাষ্ঠী আন্তজবারির্ সম্প্রোঘয়ি সংিরি পাওয়াি োরর্ িাঘখ। এই োনরর্র্ সাড়াোন েরক্রয়া র্াস্তর্ায়ঘনি জন্য েঘয়াজন 

প বাপ্ত অথ বায়ন”। গুরুত্বপূণ ব এই োনর্ারধর্াি ইসুেঘি প্রনতৃত্ব প্রেওয়াি জন্য ওআইরস এর্ং ইউঘিাপীয় ইউরনয়ঘনি েরি কৃিজ্ঞিা ের্াশ র্ঘিন রিরন। 

 

 র্াংিাঘেঘশ প্রিারিঙ্গাঘেি েীে ব প্রেয়ােী উপরিরিি অসিায়ঘত্বি র্থা তুঘি ধঘি জনার্ প্রিাঘসন র্ঘিন, “আেিা োনরর্র্ রর্ঘর্িনায় 

রেয়ানোি প্রথঘর্ পারিঘয় আসা প্রিারিঙ্গাঘেি আশ্রয় রেঘয়রেিাে, ব্যস্তচ্যেি এ জনঘগাষ্ঠীি সর্সেয়ই রেয়ানোঘি রফঘি  াওয়াি ইচ্ছা িঘয়ঘে। প্রস 

িঘযে আেিা রিপারযর্ ও র্হুপারযর্ উেয় ফ্রঘে র্হুমূখী কূেননরির্ েঘিিা গ্রিণ র্ঘিরে  াঘি রেয়ানোঘি রনিাপে ও প্রস্বচ্ছা েিোর্িবন উপঘ াগী 

পরিঘর্শ তিরি িয়”। 

 

 জারিসংঘেি এ প্রিজুঘিশনটি প্রিারিঙ্গা মুসরিেঘেি েরি রর্রেন্ন অঞ্চি ও আন্তজবারির্ সম্প্রোঘয়ি সংিরি ের্াঘশি এর্টি অনন্য উোিিণ। 

এো অিেন্ত উঘিঘগি রর্ষয় প্র  রেয়ানোঘিি পরিরিরি ক্রোগি অর্নরিি রেঘর্  াঘচ্ছ  ািফঘি রর্িরম্বি িঘচ্ছ প্রিারিঙ্গাঘেি স্বঘেশ েিোর্িবন। এঘিন 

পরিরিরিঘি প্রিারিঙ্গা সেস্যাি প্রের্সই সোধাঘনি িঘযে প্রিজুঘিশনটি জারিসংে সেস্য প্রেশগুঘিাি সরম্মরিি েঘিিাঘর্ আিও শরক্তশািী র্িঘি 

অনুঘেিণা রেঘয়  াঘচ্ছ। 

 

 

*** 

 

 


