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শারিিক্ষীদেি রিরুদে সৃষ্ট অপিাদেি জিািরেরিতা রিরিত ও সুিক্ষাি িদক্ষে িতুি িতুি েদেষ্টা ও উদযাগ 

গ্রিদেি আিিাি জািাদিা িাাংিাদেশ 

রিউইয়র্ক, ১৫ রিদসম্বি, ২০২২: 
 

 

“অিশ্যই শারিিক্ষীদেি উপি আক্রমদেি জিািরেরিতা রিরিত র্িদত িদি। এ িদক্ষে সমাদজি সর্ি অাংরশোিদেি 

িতুি িতুি েদেষ্টা ও উদযাগ প্রিয়া েদয়াজি”-আজ শারিিক্ষীদেি রিরুদে অপিাদেি জিািরেরিতা রিরিত ও সুিক্ষাি িদক্ষে 

গঠিত গ্রুপ অি প্রেন্ডস” এি উদবােিী অনুষ্ঠাদি েেত্ত িক্তদে এ র্থা িদিি জারতসাংদে রিযুক্ত িাাংিাদেদশি স্থায়ী স্থায়ী 

েরতরিরে ও িাষ্ট্রদূত মুিাম্মে আব্দুি মুরিত।  

িতুি গঠিত এই গ্রুপ অি প্রেন্ডস-টিদত প্রর্া-প্রেয়াি রিদসদি িদয়দে িাাংিাদেশ, রমশি, োন্স, ভািত, মিদকা এিাং 

প্রিপাি। উদবােিী অনুষ্ঠাদি মূি িক্তে েোি র্দিি ভািদতি পিিাষ্ট্রমন্ত্রী িঃ এস জয়শাংর্ি। িাাংিাদেশসি অন্য পাঁেটি সি-

সভাপরত প্রেদশি স্থায়ী েরতরিরেগি স্ব স্ব প্রেদশি পদক্ষ িক্তে েোি র্দিি। এোড়া িক্তে িাদেি জারতসাংদেি রপস অপাদিশি 

রিভাদগি আন্ডাি প্রসদক্রটারি প্রজিাদিি জেঁ রপদয়দি ল্যাক্রুয়া (Jean-Pierre Lacroix) এিাং অপাদিশিাি সাদপাট ক রিভাদগি 

েরতরিরে।  

শারিিক্ষীদেি রিরুদে সাংেটিত অপিাদেি জিািরেরিতা রিরিত র্িাি রিষয়টিদর্ এর্টি িহু অাংরশোিীত্ব রভরত্তর্ 

েদেষ্টা রিদসদি উদেে র্দিি ভািদতি পিিাষ্ট্রমন্ত্রী। রতরি জিািরেরিতাি রিষয়টিদর্ রিয়রমতভাদি  পর্ কদিক্ষে র্িাি উপি প্রজাি 

প্রেি।  

েেত্ত্ব িক্তদে জারতসাংদে রিযুক্ত িাাংিাদেদশি স্থায়ী েরতরিরে মুিাম্মে আব্দুি মুরিত িদিি, রিশ্ব শারি েরতষ্ঠায় 

জারতি রপতা িঙ্গিন্ধু প্রশে মুরজবুি িিমাি প্রর্ দূিেরশ কতাি স্বাক্ষি প্রিদে প্রগদেি, তা প্রথদর্ই উদ্ভূত িদয়দে রিশ্ব শারি িক্ষাি েরত 

িাাংিাদেদশি সুদৃঢ় অরঙ্গর্াি। শারিিক্ষীদেি রিরুদে সৃষ্ট অপিাদেি জিািরেরিতা রিরিত ও সুিক্ষাি িদক্ষে রতরি স্বাগরতর্ 

প্রেদশি সাদথ র্ার্ কর্ি প্রর্াগাদর্াগ িক্ষা, েটিাি দ্রুত তেি, সাংরিষ্ট প্রক্ষদে  স্বাগরতর্ প্রেদশি স্বক্ষমতা বৃরে, রিরজটাি েযুরক্তি 

িাস্তিায়ি এিাং ভুি ও রিকৃত তদেি েোি িন্ধ র্িাি উপি গুরুত্বাদিাপ র্দিি। িিসৃষ্ট এই গ্রুপ অি প্রেন্ডসটি প্রর্সর্ি র্াজ 

র্িদি তাি মদে উদেেদর্াগ্য িি-স্বাগরতর্ প্রেশদর্ সিদর্ারগতা েোি, মানুদষি মদে সদেতিতাদিাে ততরি, সঠির্ তদেি 

আোি-েোি, সদি কাত্তম অনুশীিি ও সম্পে ভাগাভারগ এিাং সিদর্ারগতামূির্ উদযাগ গ্রিে। এসর্ি র্ম কসূরেি মােদম গ্রুপটি 

শারিিক্ষীদেি রিরুদে সাংেটিত সর্ি ের্াি সরিাংসতামূির্ র্ার্ কর্িাপ েরতিত র্িাি রিরমদত্ত্ব র্াজ র্দি র্াদি। উদেখ্য, 

উদবােিী রেদি ৩৬ টি প্রেশ গ্রুপটিদত প্রর্াগোি র্দি।  
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