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প্রেস রিরিজ  
 

েথমবারিি মত জারতসংরেি রিিাপত্তা পরিষরে রময়ািমাি রবষয়ক প্রিজুল্যুশি গৃহীতঃ প্রিারহঙ্গা সমস্যাি 

সমাধািকরে িতুি আশাবাে 
 

 

রিউইয়কক, ২১ রিরসম্বি, ২০২২: 

 

আজ জারতসংে রিিাপত্তা পরিষরে েথমবারিি মত “রময়ািমারিি পরিরিরত” রবষয়ক একটি প্রিজুল্যুশি গৃহীত হয়। 

রময়ািমারিি রবদ্যমাি িাজনিরতক অরিরতশীিতা, জরুরি অবিা, বরিমুরিসহ রবরিন্ন রবষয় তুরি ধরি প্রিারহঙ্গা সমস্যাি সমাধারিি 

রবষয়টিরক োধান্য প্রেয়া হয়। প্রিজুল্যুশিটিি উপি প্রিাট আহবাি কিা হরি তা ১২-০ প্রিারট অনুরমারেত হয়।  প্রিাটাভুটি পরব ক এই 

েস্তাবিাি রবপরে প্রকাি সেস্য প্রিাট অথবা প্রিরটা েোি করিরি । চীি, িািত ও িারশয়া প্রিাটোরি রবিত রিি। প্রিাটোি প্রশরষ সংযুি 

আিব আরমিাত, ফ্রান্স, প্রমরিরকা, গ্যাবি এবং িিওরয় তারেি বিরে প্রিজুল্যুশিটিরত প্রিারহঙ্গা সংকরটি রবষয়টি অন্তভু করিকিরেি 

েশংসা করি এই সমস্যা সমাধারি রিিাপত্তা পরিষরেি প্রজািারিা ভূরমকাি োরব জািাি। মারককি যুিিাষ্ট্র তাি বিরে প্রিজুল্যুশিটি 

উত্থাপি কিাি জন্য যুিিাজুরক ধন্যবাে জ্ঞাপি করি। বিা বাহুল্য, এই প্রিজুল্যুশিটি প্রিারহঙ্গা রবষরয় বাংিারেশ সিকারিি অবিারিি 

েরত জারতসংরেি সবরচরয় েমতাধি অঙ্গটিি শরিশারি সমথ করিিই বরহঃেকাশ। িারশয়া-ইউরেি সংকটসহ অন্যান্য ববরিক চুারিরেি 

প্রেোপরট গৃহীত প্রিজুল্যুশিটি প্রিারহঙ্গা সংকরটি েরত রবি সম্প্রোরয়ি দৃরি আরিা সুসংহত কিরত সহায়ক হরব বরি আশা কিা যায়।  
 

 

রময়ািমাি কর্তকপরেি অমািরবক রিয কাতরিি স্বীকাি হরয় ২০১৭ সারি ৮ িোরধক প্রিারহঙ্গাসহ এ পয কন্ত ১.২ রমরিয়রিি অরধক 

প্রিারহঙ্গা বাংিারেরশ েরবশ করি। েধািমন্ত্রী প্রশখ হারসিা মািরবক কািরে তারেি অিায়ীিারব বাংিারেরশ আশ্রয় েোি করিি এবং শুরু 

প্রথরকই তারেি মার্তভূরম রময়ািমারি রিিাপে, প্রটকসই ও ময কাোপূে ক েতাবসরিি রিরমত্ত্ব রবি প্রির্তবৃরিি কারি প্রজািারিা োরব উত্থাপি 

করি আসরিি। এই েস্তাবিা অনুরমারেত হওয়াি ফরি প্রিারহঙ্গা সমস্যাি সমাধারিি রবষয়টি রিিাপত্তা  পরিষরেি রিয়রমত কায ককিারপি 

অংশ হরয় প্রেি। একই সারথ এটি প্রিারহঙ্গা সমস্যাি দ্রুত ও িায়ী সমাধারি বাংিারেরশি এতেসংোন্ত অোহত েরচিারক আরিা 

শরিশারি ও ত্বিারিত কিরব।  
 

 

প্রিজুল্যুশিটিরত প্রিারহঙ্গা শিোথীরেি আশ্রয়, রিিাপত্তা ও মািরবক সহরযারেতা েোরিি জন্য বাংিারেশ সিকারিি েশংসা কিা 

হয়। পরিষে প্রিারহঙ্গা সঙ্করটি মূি কািেগুরিা রচরিত করি তারেি রিিাপে, প্রটকসই ও ময কাোপূে ক েতুাবসরিি রিরমত্ত্ব অনুকূি পরিরবশ 

সৃরিি জন্য রময়ািমাি কর্তকপেরক আহবাি জািায়। রময়ািমারিি বতকমাি িাজনিরতক অরিিতা প্রয প্রিারহঙ্গারেি তারেি রিজ বাসভূরম 

রময়ািমারি েতুাবসরিি ওপি প্রিরতবাচক েিাব রবস্তাি কিরব এবং আঞ্চরিক রিিাপত্তারক ঝুঁরকরত প্রফিরব, প্রস রবষয়টি দৃঢ়িারব তুরি 

ধিা হয়। এিাড়া, এ সমস্যাি সমাধারি আরসয়ারিি সেস্য িাষ্ট্রসমূরহি ২০২১ সারি গৃহীত পাঁচ েফা ঐকুমরতুি দ্রুত ও পূে ক বাস্তবায়রিি 

উপি গুরুত্বারিাপ কিা হয় এবং এি বাস্তবায়রি জারতসংরেি প্রকাি সহরযারেতাি েরয়াজি হরব রকিা প্রস রবষরয় জারতসংে মহাসরচব এবং  

রময়ািমাি রবষয়ক রবরশষ দূতরক আোরম ১৫ মাচ ক ২০২৩ তারিরখি মরে রিিাপত্তা পরিষরে একটি েরতরবেি প্রপশ কিাি জন্য অনুরিাধ 

কিা হয়।  
 

জারতসংরে বাংিারেশ িায়ী রমশি প্রিজুল্যুশিটিরত বাংিারেরশি স্বাথ ক সংিেরে উরেখরযাগ্য ভূরমকা পািি করি। বাংিারেরশি 

িায়ী েরতরিরধ ও িাষ্ট্রদূত প্রমাহাম্মে আব্দুি মুরহত রিিাপত্তা পরিষরেি গুরুত্বপূে ক িায়ী ও অিায়ী রবরিন্ন সেস্য িারষ্ট্রি সারথ েরয়াজিীয় 

রিপারেক ববঠক করিি এবং বাংিারেরশি জন্য গুরুত্বপূে ক রবষয়গুরিা যারত প্রিজুল্যুশরি অন্তভু কি হয়, প্রস রবষয়টি রিরিত করিি।  
 

 

উরেখ্য, প্রিজুল্যুশিটিি প্রপি প্রহাল্ডাি (মূি স্পন্সি) পরিষরেি অন্যতম িায়ী সেস্য যুিিাজু। রবেত রতি মাস ধরি 

প্রিজুল্যুশিটিি প্রিরোরশরয়শি প্রশরষ আজ এটি রিিাপত্তা পরিষরে গৃহীত হয়। রিিাপত্তা পরিষরেি রিরসম্বি ২০২২ এি সিাপরত িািত এবং 

তারেি সিাপরত থাকাকািীি সমরয়ই প্রিজুল্যুশিটি রিিাপত্তা পরিষরে গৃহীত হি। এি ফরি প্রিারহঙ্গা সমস্যাি সমাধারি বহুপারেক 

কূটিীরতরত এক অতুন্ত গুরুত্বপূে ক েরচিায় সফি হি বাংিারেশ। 

*** 

 


