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রেোহিঙ্গো রেজুল্যুশনেে বোস্তবোয়নে সহিহিত প্রনেষ্টোে আহ্বোে জোেোনিে পেেোষ্ট্র মন্ত্রী 

 
 

রিউইয়র্ক, ২৩ প্রেব্রুয়ারি ২০২৩: 

  

 আজ রিউইয়র্র্ক জারিসংর্ে বাংিার্েশ স্থায়ী রিশর্ি আর্য়ারজি প্রিারিঙ্গা রবষয়র্ এর্টি উচ্চ পর্ কার্য়ি আর্িাচিায় 

অংশগ্রিণ র্র্িি পিিাষ্ট্রিন্ত্রী ড. এ. প্রর্. আব্দুি প্রিার্িি, এিরপ। সভাটির্ি ব্রুর্িই োরুসসািাি, র্ািাডা, রজবুরি, রিশি, গারিয়া, 

ইর্দার্িরশয়া, প্রসৌরে আিব, িাির্য়রশয়া, প্রসর্িগাি, রসঙ্গাপুি, থাইল্যান্ড, তুিস্ক, সংযুক্ত আিব আরিিাি, যুক্তিাজয এবং যুক্তিার্ষ্ট্রি 

িাষ্ট্রদূি ও স্থায়ী েরিরিরি এবং অন্যান্য পর্ কার্র্ি কূটনিরির্ েরিরিরিবৃদ উপরস্থি রির্িি। িািাড়া, জারিসংর্ে ইউর্িাপীয় ইউরিয়ি 

এবং ওআইরসি স্থায়ী পর্ কর্বক্ষণ রিশর্িি িাষ্ট্রদূি পর্ কার্য়ি েরিরিরিিাও অংশগ্রিণ র্র্িি। 

 

 ২০২২ সার্িি রডর্সির্ি জারিসংর্েি রিিাপত্তা পরিষর্ে েথিবার্িি িি রিয়ািিার্িি পরিরস্থরি রবষয়র্ এর্টি 

প্রিজুল্যযশি (২৬৬৯) গৃিীি িয়। এর্ি রিয়ািিার্িি রবদ্যিাি িাজনিরির্ সিস্যাসি প্রিারিঙ্গা সংর্র্টি সিািার্িি রবষয়টিও 

রবর্শষভার্ব োিান্য পায়। এিাড়া, জারিসংর্েি সািািণ পরিষর্ে রবগি বিিগুর্িার্ি রিয়রিিভার্ব প্রিারিঙ্গা রবষয়র্ প্রিজুল্যযশি পাস 

িয়। রিিাপত্তা পরিষে এবং সািািণ পরিষর্েি প্রিারিঙ্গা রবষয়র্ এই প্রিজুল্যযশিগুর্িার্র্ আন্তজকারির্ সম্প্রোর্য়ি অংশগ্রির্ণ এর্টি 

সরিরিি ের্চষ্টাি িাধ্যর্ি র্ার্ কর্িভার্ব বাস্তবায়র্িি প্রজািার্িা আহ্বাি জািার্িাই রিি এই সভাি মূি উর্েশ্য । 

 

 বক্তব্য েোির্ার্ি পিিাষ্ট্রিন্ত্রী রবশ্ব সম্প্রোর্য়ি ব্যাপর্ ের্চষ্টা সর্েও প্রিারিঙ্গা েিযাবসর্ি সেিিা িা আসায় িিাশা 

ব্যক্ত র্র্িি। রিরি এি ের্ি বাংিার্েশসি এই অঞ্চর্িি রিিাপত্তা ঝুঁরর্ি সম্ভাবিাি র্থা পুি: উর্েখ র্র্িি। রিরি আর্িা বর্িি, 

বাংিার্ের্শি িি প্রিাট আয়ির্িি প্রের্শ রবশাি জিসংখ্যাসি অর্ির্ চযার্িঞ্জ ির্য়র্ি। িাি ওপি রিয়ািিাি প্রথর্র্ আগি ১.২ 

রিরিয়ি প্রিারিঙ্গার্র্ েীে ক সির্য়ি জন্য বাংিার্ের্শ আশ্রয় েোি র্িা প্রর্ািভার্বই বাস্তবসিি িয়। রিিাপত্তা পরিষর্ে সম্প্ররি গৃিীি 

প্রিজুল্যযশর্িি েসঙ্গ প্রটর্ি পিিাষ্ট্র িন্ত্রী আন্তজকারির্ সম্প্রোর্য়ি বরিষ্ঠ প্রিতৃর্েি উপি গুরুে আর্িাপ র্র্িি। এর্টি সরিরিি ের্চষ্টাি 

িাধ্যর্ি প্রিারিঙ্গা সিস্যাি প্রটর্সই ও স্থায়ী সিািার্িি ির্ক্ষয উর্দ্যাগ গ্রির্ণি জন্য রিরি উপরস্থি সর্র্িি েরি আহ্বাি জািাি। এ 

েসর্ঙ্গ রিরি আঞ্চরির্ সংস্থা আরসয়াি -এি প্রিতৃর্েি ওপি রবর্শষ গুরুে েোি র্র্িি। 

 

 সভায় বক্তিা প্রিারিঙ্গা সিস্যাি প্রটর্সই ও স্থায়ী সিািার্ি ঐর্যবদ্ধভার্ব র্াজ র্িাি দৃঢ় অঙ্গীর্াি ব্যক্ত র্র্িি। িািা 

আরসয়ার্িি পাঁচ েো ঐর্যির্িযি সেি বাস্তবায়র্িি ওপিও প্রজাি েোি র্র্িি। িািাড়া প্রিারিঙ্গা সিস্যাি মূি র্ািণ রচরিি র্র্ি 

িা সিািার্িি ওপি গুরুোর্িাপ র্র্িি সভায় উপরস্থি েরিরিরিিা।  

 

 সভায় অংশগ্রিণর্ািী েরিরিরিিা রিয়ািিাি প্রথর্র্ আগি রবপুি সংখ্যর্ প্রিারিঙ্গার্র্ অস্থায়ীভার্ব আশ্রয় এবং সর্ি 

িির্ণি িািরবর্ সির্র্ারগিা েোি র্িাি জন্য বাংিার্েশ সির্াি এবং েিািিন্ত্রী প্রশখ িারসিার্র্ রবর্শষ িন্যবাে জ্ঞাপি র্র্িি। 

উর্েখ্য, এ সভায় স্বাগি বক্তব্য েোি র্র্িি জারিসংর্ে রিযুক্ত বাংিার্ের্শি স্থায়ী েরিরিরি ও িাষ্ট্রদূি প্রিািািে আব্দুি মুরিি।  

 

 এিাড়াও আজ রবর্র্র্ি পিিাষ্ট্রিন্ত্রী রিউইয়র্ক প্রথর্র্ রিব কারচি র্ংর্গ্রস সেস্য এবং িারর্কি যুক্তিার্ষ্ট্রি র্ংর্গ্রর্সি পিিাষ্ট্র 

রবষয়র্ সাব-র্রিটিি গুরুেপূণ ক সেস্য প্রগ্রগরি রিক স এি সর্ঙ্গ রি-পারক্ষর্ ববঠর্ র্র্িি। এই ববঠর্র্ দুই প্রের্শি ির্ধ্যর্াি রি-পারক্ষর্ 

রবষয়াবিী রির্য় রবশে আর্িাচিা র্িা িয়। উক্ত ববঠর্র্ অন্যান্যর্েি ির্ধ্য যুক্তিার্ষ্ট্রি বাংিার্ের্শি িাষ্ট্রদূি জিাব প্রিািািে ইিিাি 

উপরস্থি রির্িি। 
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