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শান্তিময় ন্তিশ্ব গভে তুলভে হভি: ন্তিকার 

ন্তনজস্ব প্রন্তেভিকক 

 
ফাইল ছবি 

ন্তিকার ড. ন্তশরীন শারন্তমন চ ৌধুরী এমন্তি িভলভেন, বিন্তশ্বক সমস্যা এখন সকভলর- এটা চকান চেৌগন্তলক সীমাভরখায় আিদ্ধ নয়। 

জলিায়ু িন্তরিেতন, সন্ত্রাস, উদ্বাস্তু প্রভৃন্তে সমস্যার আশু সমাধাভন ন্তিশ্বভক একসাভে কাজ করভে হভি। সকভলর একোিদ্ধ প্রভ ষ্টায় 

আইন শাসন প্রন্তেষ্ঠার মাধ্যভম সাভের ন্তেন্তিভে চটকসই ও শান্তিময় ন্তিশ্ব গভে তুলভে হভি। িাাংলাভকশ শান্তিভক প্রাধান্য চকয় িভলই 

জান্তেসাংঘ শান্তি ন্তমশভন সভি তাচ্চ অিকান রাখভে। এসময় িাাংলাভকশ চেভক চরান্তহঙ্গাভকর শান্তিপূর্ ত প্রেযািাসভন আঞ্চন্তলক ও 

আিজতান্তেক সম্প্রকাভয়র সহভ ান্তগো কামনা কভরন। আজ কভম্বান্তডয়ার রাজধানী নমভিভন  লমান এন্তশয়া যাসান্তসন্ত ক সান্তমট-২০১৯-

এর একটি অন্তধভিশভন উিস্থান্তিে মূল প্রিভে ন্তেন্তন এসি কো িভলন। সাংসভকর গর্সাংভ াগ ন্তিোগ জানায়, ‘এডভেন্তসাং দ্যা ন্তিটিকযাল 

 যাভলভেস অি আওয়ার টাইম: ন্তিস, ন্তরকনন্তসন্তলভয়শন, ইন্টারন্তডভিনভডন্স, ন্তমউচুয়াল প্রসিান্তরটি এযান্ড ই ইউন্তনোস তাল েযাজজ’ শীর্ তক 

চসশভনর কীভনাট ন্তিকার ন্তেভলন ন্তেন্তন। সান্তমভটর উভদ্বাধন কভরন কভম্বান্তডয়ার প্রধানমন্ত্রী সামভকক আন্তকক মহাভসনা িাভকভটভকা হুন 

চসন। এভে আভরা িক্তব্য রাভখন ন্তময়ানমাভরর োইস-চপ্রন্তসভডন্ট ইউ চহনন্তর চেন ন্তেও, ইউন্তনোস তাল ন্তিস চ ডাভরশভনর চকা- াউন্ড ইার 

হাক জা হান মুন, ন্তরিািন্তলক অি িালাউ-এর োইস-চপ্রন্তসভডন্ট চরনল্ড ওইল , ইভদাভনন্তশয়ার োইস-চপ্রন্তসভডন্ট জাসু  কালা। ড. 

ন্তশরীন শারন্তমন চ ৌধুরী আরও িভলন, আমাভকর জান্তের ন্তিো িঙ্গিন্ধু চশখ মুন্তজবুর রহমান ন্তিশ্বাস করভেন শান্তিপূর্ ত প্রন্তিয়ায় 

চ ভকান সমস্যার সমাধান সম্ভি। ‘সকভলর সাভে িন্ধুত্ব, কাভরা সাভে বিরীো নয়’- এই নীন্তেভক িাাংলাভকশ ন্তিশ্বাস কভর। যুদ্ধ ন্তিরন্তেই 

শান্তির মািকাঠি নয়, িরাং িাধা ন্তিিন্তি অন্তেিম করার ন্তনেয প্রন্তিয়াই শান্তি। িাাংলাভকভশর উন্নয়ভনর ন্ত ত্র তুভল ধভর ন্তেন্তন আভরা 

িভলন, অসমো, বির্ে, চিকারত্ব ও কন্তরদ্রোর মভো জটিল ন্তির্য়গুভলাভক ন্তিভি নায় ন্তনভয়ই গর্েন্ত্র ন্তিকাশ লাে কভর।প্রধানমন্ত্রী 

চশখ হান্তসনার ন্তেশনান্তর চনতৃভত্ব িাাংলাভকশ আজ ন্তিভশ্বর কাভে উন্নয়ন ন্তিস্ময়। কান্তরদ্রয, বির্ে ও অসমো দূর কভর সন্ত্রাসমুক্ত শান্তির 

মভডল উিহার ন্তকভয়ভেন ন্তেন্তন। ন্তিগে এক কশভক কান্তরদ্রয ৪০ শোাংশ চেভক ২১ শোাংভশ চনভম এভসভে, চকভশর ৯৫ োগ এলাকা 

ন্তিদ্যযভের আওোয় এভসভে, ১০০টি ন্তিভশর্ান্তয়ে ইভকানন্তমক চজান এিাং ধারািান্তহকোভি ন্তজন্তডন্তি ৮ শোাংশ অন্তজতে হভে।  

 


