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প্রেস রিরিজ 

জারিসংঘ শারিরিরির্ মাণ করর্শনিি সহ-সভাপরি রিি মারিি হনিি িাষ্ট্রদূি প্রর্াহাম্মদ আিদুি মুরহি 

রিউইয়কম, ০২ প্রেব্রুয়ারি ২০২৩: 

 জারিসংনঘ রিযুক্ত িাংিানদনশি স্থায়ী েরিরিরি ও িাষ্ট্রদূি প্রর্াহাম্মদ আব্দুি মুরহি সি মসম্মরিক্রনর্ ২০২৩ 

সানিি জন্য জারিসংঘ শারিরিরির্ মাণ করর্শনিি (রপরিরস) সহ-সভাপরি রিি মারিি হনয়নেি। এি আনে রিরি ২০২২ সানি 

করর্শনিি প্রিয়ািম্যাি রহনসনি দারয়ত্ব পািি কনিি। সভাপরি রহনসনি িাংিানদনশি প্রর্য়াদ প্রশষ হওয়াি পি করর্শনিি 

সদস্যেণ ২০২৩ সানিি জন্য প্রক্রানয়রশয়ানক করর্শনিি প্রিয়ািম্যাি এিং িাংিানদশ ও জার্ মারিনক সহ-সভাপরি রহনসনি 

রিি মারিি কনি। আজ রিউইয়নকম জারিসংনঘি সদি দপ্তনি িাষ্ট্রদূি মুরহি আনুষ্ঠারিকভানি প্রক্রানয়রশয়াি রিকট করর্শনিি 

সভাপরিত্ব হস্তািি কনিি। 

 দারয়ত্ব হস্তািি অনুষ্ঠানি করর্শনিি সদস্যিা ২০২২ সানি করর্শনি অসািািণ প্রিতৃত্বদানিি জন্য িাংিানদনশি 

ভূয়সী েশংসা কনি। িািা ২০২২ সানি করর্শনিি জন্য েণীি রিরভন্ন কর্ মসূরিি সেি িাস্তিায়নিি জন্য িাংিানদনশি েরি 

কৃিজ্ঞিা েকাশ কনি। িাংিানদনশি সভাপরিত্বকািীি সর্নয় করর্শি িাি ম্যানেনটি আওিায় প্রিশ রকছু গুরুত্বপূণ ম প্রেনে 

উনেখন াগ্য অগ্রেরি সািি কনিনে। এ সর্নয় করর্শনিি কর্ মপরিরি প্রভৌেরিকভানি িহুগুনণ বৃরি প্রপনয়নে। েথর্িানিি র্ি 

পূি ম রিমুি, দরেণ সুদাি ও র্ধ্য এরশয়ানি করর্শনিি কনয়কটি সভা অনুরষ্ঠি হয়। জারিসংঘ রিিাপত্তা পরিষনদ করর্শনিি 

পিার্শ মমূিক কা মািিী আনিা প্রিেিাি হনয়নে। িািী, শারি ও রিিাপত্তা এনজো িাস্তিায়নি করর্শনিি কানজ  নথষ্ট উন্নরি 

হনয়নে। আঞ্চরিক উন্নয়ি ব্াংকগুনিাসহ অন্যান্য আরথ মক েরিষ্ঠানিি সানথ করর্শনিি অংশীদারিত্ব উত্তনিাত্তি বৃরি 

প্রপনয়নে। 

 আজনকি অনুষ্ঠানি িাষ্ট্রদূি মুরহি িাংিানদনশি সভাপরিত্বকািীি সর্নয় িাংিানদনশি েরি করর্শনিি সদস্য 

িাষ্ট্রগুনিাি সহন ারেিাি জন্য িানদিনক রিনশষ িন্যিাদ জ্ঞাপি কনিি। স্বািীিিা পিিিী সর্য় প্রথনক ক্রর্ান্বনয় িাংিানদশ 

জারিসংনঘি একটি গুরুত্বপূণ ম অংশীদাি রহনসনি আরিভূ মি হনয়নে। রিনেি সনি মাচ্চ শারিিেী প্রদশ রহনসনি আজ িাংিানদশ 

রিে শারি িোয় গুরুত্বপূণ ম অিদাি প্রিনখ িিনে। িাংিানদনশি এই সেিিাি েসঙ্গ প্রটনি িাষ্ট্রদূি মুরহি আোরর্ 

রদিগুনিানি করর্শনিি কানজ িাংিানদনশি পূণ ম সর্থ মি অব্াহি িাখাি অঙ্গীকাি পুি:ব্ক্ত কনিি। 

 উনেখ্য, পিসপিপডিং কপিশন (পিপিপস) জাপিসিংঘ সাধারণ িপরষদ ও পনরািত্তা িপরষদদর একটি আন্ত:রাষ্ট্রীয় 

উিদদষ্টা সিংস্থা। এই সিংস্থা সিংঘাদি ক্ষপিগ্রস্থ দদশগুদ াদি শাপন্ত পিপনি মাদণর জন্য কাজ কদর, যাদি সিংঘাদির পুনরাবৃপত্ত 

দরাধ এিিং অন্তর্ভ মপিমূ ক ও দেকসই উন্নয়ন পনপিি করা যায়। সাধারণ িপরষদ, পনরািত্তা িপরষদ এিিং অর্ মননপিক ও 

সািাপজক িপরষদ (ইদকাসক) দর্দক পনি মাপিি সদস্যসহ ৩১ জন সদদস্যর সিন্বদয় ২০০৫ সাদ  প্রপিপিি হয় পিপিপস। ২০০৫ 

সা  দর্দক িািং াদদশ পিপিপস’র সদস্য পহদসদি কাজ করদে। এর পূদি ম িািং াদদশ ২০১২ সাদ  কপিশদনর সভািপি এিিং 

২০১৫ সাদ  কপিশদনর সহ-সভািপি পহদসদি দাপয়ত্ব িা ন কদরদে। 

*** 


