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ফাাংিাদেদেি েরি জারিসাংদেি অব্যাহি সভর্ থন পুনব্যথক্ত কিদিন ভহাসরিফ আদতারনও গুদিদিস 

রনউইয়কথ, ২৪ প্রপব্রুয়ারি ২০২৩: 

জাতিংঘ মাতিব অন্তাতিও গুন্িন্র িমাি ববতিক ংঘাি , অতথ িক, জ্বাাতি ও খাদ্য ংকট এবং জবাযশ়ু পতরবিিন্ির তবরূপ 

প্রভান্বর কারন্ে উদ্ভূি িযান্ঞ্জমূ মমাকাতবায় বাংান্েন্লর প্রতি জাতিংন্ঘর ব্যাি মথ িি পুিব্যিক্ত কন্রন্েি। অজ তিউআয়ন্কি জাতিংঘ 

ের েপ্তন্র বাংান্েন্লর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. মক. অব্দু মমান্মি এম.তপ.-এর  ন্ে াক্ষাৎকান্ তিতি এমি মতব্য কন্রি। এআ মপ্রক্ষাপন্ট , 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্ল্যাক ত মেআি উন্দ্যাগন্ক াধুবাে জািাি যা তবন্ির তবতভন্ন মেলন্ক ার ও লস্য অমোতির মাধ্যন্ম িান্ের খাদ্য ংকট 

মমাকান্বায় ায়িা কন্র। তমঃ গুন্িন্র জািাি ময, াটতভয়া , এন্তাতিয়া, মবতজয়াম এবং মিোরল্যান্ডন্ ান্রর কাঁিামান্র পয িাপ্ত মজুে 

রন্য়ন্ে যা বাংান্েল াশ্রয়ী মূন্ল্য অমোতির কথা তবন্বিিা করন্ি পান্র। মাতিবন্ক ধন্যবাে জাতিন্য় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অিত কন্রি ময, 

বাংান্েল এআ সুন্যাগ কান্জ াগান্িার কথা তবন্বিিা করন্ব।  

 

প্রধািমন্ত্রী মলখ াতিার দূরেলী মিতৃন্ে  বাংান্েন্লর াধারি উন্নয়ন্ির গতিধারার প্রলংা কন্র মাতিব কামিা কন্রি ময, 

বাংান্েল অগামী বেরগুন্ান্ি তবন্ল কন্র এতডতজ জিন্ি অরও াফল্য জিি করন্ব। জাতিংঘ লাততরক্ষা কায িক্রন্ম লী ি মিা ও পুতল 

েস্য মপ্ররেকারী মেল তন্ন্ব অতজিাতিক লাতত ও তিরাপত্তা রক্ষায় বাংান্েন্লর ধারাবাতক মিতৃন্েরও প্রলংা কন্রি তিতি।  

 

ম্প্রতি জাতিংঘ তিরাপত্তা পতরন্ে তময়ািমান্রর ওপর গৃীি প্রিজুল্যুেদনি পতরন্প্রতক্ষন্ি মরাতো ংকট এবং এর ম্ভাব্য উত্তরন্ের 

উপায় তিন্য়ও অন্ািিা কন্রি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাতিব। িারা এআ ংকট মাধান্ি অতয়ান্ির কায িকর মিতৃন্ের ওপর গুরুোন্রাপ কন্রি। 

এই প্রেরিদি মাতিব ১.২ তমতয়ি মরাতোন্ক অশ্রয় মেওয়ার জন্য বাংান্েন্লর উোরিার ভূয়ী প্রলংা কন্রি এবং তময়ািমান্র মজারপূব িক 

বাস্তুচ্যযি মরাতোন্ের িান্ের মাতৃভূতম তময়ািমান্র মফরান্ি জাতিংন্ঘর মথ িি পুিব্যিক্ত কন্রি।  

 

মাতিন্বর ান্থ াক্ষান্ির অন্গ পররাষ্ট্রমন্ত্রী াধারে পতরন্ের ভাপতি াবা মকান্রত (Csaba Kőrösi) তডপাট িন্মন্ট ফ 

তপতবতডং যান্ড পতটিকযা যান্ফয়া ি (তডতপতপএ)-এর অন্ডার মন্ক্রটাতর মজিান্র মরাজন্মতর তডকান্ িা (Rosemary DiCarlo) এবং 

তপ পান্রলি তবভান্গর অন্ডার মন্ক্রটাতর মজিান্র জযঁতপন্য়ন্র ল্যাক রুয়া (Jean-Pierre Lacroix) ান্থও ববঠক কন্রি। 

 

সাধািণ রিষদেি সবারিি ান্থ ববঠন্কর ময় িিাষ্ট্রভন্ত্রী স্বার্ থ-সাংরিষ্ট তবতভন্ন তবয় তিন্য় অন্ািিা কন্রি । তবন্লভান্ব তিতি 

ভাপতির ান্থ াউথ-াউথ মকাপান্রলি তবন্য় বাংান্েল কতৃিক একটি মন্ত্রী পয িান্য়র িতুি মফারাম প্রতিষ্ঠার প্রতাব তিন্য় অন্ািিা কন্রি। 

উপন্রাক্ত উন্দ্যান্গর জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীন্ক ধন্যবাে জাতিন্য় সবারি াম্প্রতিক মন্য় জাতিংন্ঘর তবতভন্ন প্রতক্রয়ায় বাংান্েন্লর াধারে 

মিতৃে, কায িকর ম্পৃক্তিা এবং উন্েখন্যাগ্য বোন্ির প্রলংা কন্রি  এবং বাংান্েন্লর ন্ে একন্ে কাজ করার েীকার ব্যক্ত কন্রি।  

 
তডপাট িন্মন্ট ফ তপতবতডং যান্ড পতটিকযা যান্ফয়া ি (তডতপতপএ)-এর অন্ডার মন্ক্রটাতর মজিান্রন্র ান্থ ববঠন্ক বাংান্েল 

জাতিংন্ঘর লাতত তবতিম িাে কতমলন্ি (তপতবত) মিয়ারম্যাি থাকাকাীি ২০২২ সাদিি ফাাংিাদেদেি গরুত্বপূণ থ ভূরভকাি গুরুত্বপূণ থ ভূরভকাি 

েোংসা কদিন আন্ডাি প্রসদেটারি প্রজনাদিি। রস অাদিেন রফবাদগি আন্ডাি প্রসদেটারি প্রজনাদিদিি সাদর্ সািাদিি সভয় আন্ডাি প্রসদেটারি 

প্রজনাদিি ভতবষ্যন্ি জাতিংন্ঘর তপতকতপং তমলিমূন্ মযৌথ উন্দ্যান্গ লাততরক্ষী মমািান্য়ন্ির জন্য ম্প্রতি বাংান্েল ও গাতিয়ার মন্ধ্য 

মাপ্ত তিপাতক্ষক চ্যতক্তন্ক স্বাগি জািাি। তিতি অিত কন্রি ময,  িার তবভাগ এমি উন্দ্যাগন্ক উৎসারহি করন্ব যান্ি লাততরক্ষা কায িক্রন্ম 

বাংান্েন্লর েীঘ ি তভজ্ঞিা মথন্ক ন্যান্য মেল উপকৃি ন্ি পান্র। এআ মপ্রক্ষাপন্ট , ড. মমান্মি জাতিংঘ লাততরক্ষা পান্রলন্ি বাংান্েন্লর 

ব্যাি প্রতিশ্রুতি এবং প্রন্য়াজন্ি অরও লাততরক্ষী ও রঞ্জাম রবরান্র জন্য িার প্রস্তুতির কথা পুিব্যিক্ত কন্রি।  

 

উপন্রাতেতখি বফঠকসমূহ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ান্থ জাতিংন্ঘ তিযুক্ত বাংান্েন্লর স্থায়ী প্রতিতিতধ রাষ্ট্রদূি মমাাম্মে অব্দু মুতি উপতস্থি 

তেন্ি । 

*** 
 

 


