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প্রে বফজ্ঞবতিঃ 

০৭ অক্টাফয ২০১৮ তাবযখ কাক্র জাতী ভানফাবধকায কবভন কাম যারক্ জাতী ভানফাবধকায কবভন, ফাাংরাক্দ বশু অবধকায 

প্রপাযাভ ও ইউএনবডব- বউম্যান যাইট প্রোগ্রাক্ভয আক্াজক্ন “ফাাংরাক্দক্ বশু সুযক্ষা বযবিবতিঃ অনার প্রোটকর-৩ 

অনুাক্ষয এয গুরুত্ব” বিষয়ক একটি গ োলটেবিল আটলোচনো অনুবিত হয়। অনুিোটন সভোপবতর িক্তটে জোতীয় মোনিোবিকোর 

কবমশটনর গচয়োরম্যোন কোজী বরয়োজুল হক িটলন,  “আন্তজযাবতক বশু নদ াক্ষযকাযী েথভ ২০ টি প্রদক্য ভক্ে ফাাংরাক্দ 

অন্যতভ। আভাক্দয উক্েশ্য র বশু নক্দয অনার প্রোটকর-৩ প্রযটিপাই কযায প্রক্ষক্ে যাষ্ট্রক্ক দাফদ্ধ কযা। বশু অবধকায 

সুযক্ষা ফাাংরাক্দ অক্নক প্রফব এবগক্ আক্ে। ম্প্রবত ফাাংরাক্দ জাবতাংক্ঘয ইউবআয কবভটিয সুাবযক্য আক্রাক্ক অনার 

প্রোটকর-৩ প্রযটিপাই কযক্ত ম্মত ক্ক্ে। প্রযটিপাই কযায প্রক্ষক্ে প্রমকর েবতফন্ধকতা যক্ক্ে তা বকবাক্ফ প্রভাকাক্ফরা কযক্ত 

াবয এ বফলক্ যকাযক্ক ধাযনা বদক্ত ক্ফ। এ রক্ক্ষে আভযা সুস্পষ্ট বচঠি প্রদফ যকাযক্ক। ইউএন বআযব কবভটি একভ উক্েগ 

েকা কক্যবের প্রম, এ প্রদক্ বশু অবধকায বফলক প্রকান কবভটি প্রনই। যফতীক্ত জাতী ভানফাবধকায বশু অবধকায বফলক 

কবভটি গঠন কক্য। কবভন এ কবভটিক্ক নাগবযক ভাজ, যকাবয ও প্রফযকাবয েবতষ্ঠান মুক্য েবতবনবধক্দয ম্পৃক্ত কযায 

ভােক্ভ বক্তারী কক্যক্ে”।  

 

ফাাংরাক্দ বশু অবধকায প্রপাযাক্ভয বযচারক আব্দু ীদ ফক্রন, “দবক্ষন এবাক্ত প্রকান প্রদ এখনও অনার প্রোটকর-৩ 

প্রযটিপাই কক্যবন। এক্ক্ষক্ে ফাাংরাক্দক্য প্রকান বীবত মবদ কাজ কক্য থাক্ক তা অমূরক। এক্ক্ষক্ে ফাযই যকাযক্ক ফাযফায তাবগদ 

প্রদওায বফলক্ গুরুত্বপূর্ য ভূবভকা আক্ে। আভযা আা কবয যকাক্যয কাক্ে কবভন প্রজাযাক্রাবাক্ফ বফলটি তুক্র ধযক্ফ”।বা মূর 

েফন্ধ উিান কক্যন ভানুক্লয জন্য পাউক্েক্নয প্রোগ্রাভ প্রকা- ওযবডক্নটয আফদুল্লা আর ভামুন। বতবন ফক্রন, “ আন্তজযাবতক বশু 

নক্দয েথভ দুটি অনার প্রোটকর প্রযটিপাই কক্যক্ে ফাাংরাক্দ। ৩ নম্বয েক্টাকর ২০১৩ াক্র গৃীত । ২০১৮ াক্রয 

প্রক্েম্বয ম যন্ত ৪১ টি প্রদ প্রোটকরটি প্রযটিপাই কক্যক্ে। ফাাংরাক্দক্ মবদ প্রকান বশুয অবধকায রবিত  প্রদী কর েবতষ্ঠাক্ন 

মাওায যও প্রকান েবতকায না প্রক্র প্র জাবতাংক্ঘয বশু অবধকায কবভটিক্ত প্রমক্ত াযক্ফ তায অবধকায রিক্নয ঘটনাটি 

বনক্। অববক্মাগ উত্থাক্নয য বশুক্ক একটি সুযক্ষা ফরক্য ভক্ে আনায বফলটি প্রোটকক্র যক্ক্ে। ফন্ধুত্বপূর্ য ভক্ াতায 

বফলটিও যক্ক্ে। এটি শুধু ব্যবক্ত ম যাক্ ন যাষ্ট্র ম যাক্ও কাজ কযক্ফ। এ েক্টাকর ম্পক্কয জনগর্ক্ক ও বশুক্দযক্ক ক্চতন 

কযায জন্য জাবতাংক্ঘয বশু অবধকায কবভটি কাজ কযক্ফ। এই েক্টাকর প্রযটিপাই কযায উক্েশ্য র- জাবতাংঘ বশু অবধকায 

নদক্ক একটি ম্পূর্ য নক্দ বযর্ত কযা, যাষ্ট্র বনীড়ক্কয ভূবভকা প্রগক্র বশুয েবতকায াওায ব্যফিা কযা এফাং বশু অবধকায 

সুযক্ষা কক্রয জফাফবদবতা বনবিত কযা। ফাাংরাক্দ       বশু অবধকায সুযক্ষা দৃঢ় েবতজ্ঞ     দবক্ষন এবা েথভ 

       েক্টাকর প্রযটিপাইকাযী যাষ্ট্র বাক্ফ ফাাংরাক্দ ম্মাবনত ক্ত াক্য”। 

 

ধন্যফাদাক্ন্ত, 

 

পাযানা াঈদ 

জনাংক্মাগ কভ যকতযা 

জাতী ভানফাবধকায কবভন 



 


