
আরও দক্ষ, কার্যকর জাতিসংঘের িাতিদ ট্রাঘের 

মাকয  ট্রট্রইনার 

 

িি ১৮ ট্রসঘেম্বর জাতিসংঘে তিশ্ব সংস্থাটির মহাসতিি আঘতাতনও গুঘিঘরস ও ট্রেতসঘেন্ট ট্রোনাল্ড ট্রাে (এতি ছতি) 

 

‘তিশ্বিযািী মানুঘের আস্থা তিঘর ট্রিঘি’ িযািক সংস্কাঘরর জনয জাতিসংঘের েতি আহ্বান 

জানাঘেন ট্রেতসঘেন্ট ট্রোনাল্ড ট্রাে। জাতিসংে মহাসতিি আঘতাতনও গুঘিঘরঘসর সংস্কার 

কমযসূতির েতি সমর্যন জানাঘি আঘ াতজি এক অনুষ্ঠাঘন এ আহ্বান জানান ট্রাে। র্ুক্তরাঘের 

ট্রেতসঘেন্ট মহাসতিি গুঘিঘরসঘক িঘেন, ‘আমরা আিনার কাঘজ সহঘর্ািী হও ার অঙ্গীকার 

করতছ। আমার দঢ়ৃ তিশ্বাস, আমরা র্তদ ঐকযিদ্ধভাঘি কাজ কতর এিং সতিযকাঘরর সাহসী সংস্কার 

কমযসূতিঘক এতিঘ  তনই িাহঘে জাতিসংে আরও শতক্তশােী, আরও কার্যকর ও নযা সঙ্গি এিং 

তিশ্ব শাতত ও সম্প্রীতির জনয অতিকির কার্যকর শতক্তঘি িতরণি হঘি।’ 
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জাতিসংে মহাসতিি তনঘজই তিশ্বসংস্থাটির আমোিঘের সমাঘোিনা কঘরন। তিতন িঘেন, ‘ট্রকউ এ 

সংস্থার ক্ষতি করঘি িাইঘে আমাঘদর তনঘজঘদরই তিতর করা তকছু তিতিতিিাঘনর ট্রিঘ  ভাঘো অস্ত্র 

আর িাঘি না।’ 

 ট্রেতসঘেন্ট ট্রাে মহাসতিি গুঘিঘরসঘক আমোিঘের অিো িন ট্রভঘে ট্রসঘকঘে তিতিিযিস্থা 
সংস্কার ও জাতিসংঘের মূে তমশনঘক এতিঘ  তনঘি কঠিন তসদ্ধাত ট্রনও ার জনয িার িূণয কিৃয ত্ব 

িযিহাঘরর িরামশয ট্রদন।  

 

মহাসতিি গুঘিঘরস ট্রর্সি সমসযা সমািাঘনর জনয সংস্কাঘরর েস্তাি কঘরঘছন ট্রসগুঘোর মঘিয 
রঘ ঘছ: 

 শাততরক্ষা তমশঘন অিযিস্থািনা, জাতে াতি ও ক্রঘ র ট্রক্ষঘে দনুীতি 

 শাততরক্ষা তমশঘনর িতরকল্পনা  িাাঁকঘিাকর ও অদক্ষিা, র্াঘি সািেয র্ািাই করার 

ট্রকাঘনা মািকাঠি ট্রনই 

 শাততরক্ষা কাঘজর িয  ক্রঘমই তিিেুভাঘি ট্রিঘে িো এিং সদসয ট্রদশগুঘোর মঘিয 
িাঘজঘের অসম িন্টন 

ট্রাে িঘেন, ‘আমাঘদর রােসমূঘহর জনিঘণর েতি সম্মান েদশযঘনর স্বাঘর্য এো তনতিি করঘি 

হঘি ট্রর্ন ট্রকাঘনা সদসয ট্রদশঘক সামতরক িা আত্র্যক ট্রকাঘনাভাঘিই িাঘজঘের অসামঞ্জসযিণূয ট্রিাঝা 

িহন করঘি না হ ।’ 



 

জাতিসংঘের সংস্কার কমযসূতি তিেঘ  আঘ াতজি অনুষ্ঠাঘন (িাাঁ ট্রর্ঘক ) আঘতাতনও গুঘিঘরস, ট্রেতসঘেন্ট ট্রাে, জাতিসংঘে র্ুক্তরাঘের 

রােদিূ তনতক হযাতে, ট্রহা াইে হাউস তিি অি স্টাি জন ট্রকতে ও জািী  তনরািত্তা উিঘদষ্টা এইি আর মযাকমাস্টার।(ট্রেন্ডান 

তি াঘোতস্ক/এএিতি/ট্রিটি ইঘমঘজস) 

 

তিঘশেজ্ঞরা জাতিসংঘের অভযতরীণ নজরদাতর িযিস্থা ও দনুীতি িাাঁস কঘর ট্রদও া ‘হুইস্ল 

ট্রলা ারঘদর’ স্বািীনিা িহাে রাখার জনয সংস্কাঘরর েস্তাি তদঘ ঘছন। সংস্কাঘরর অংশ তহঘসঘি 

েক্ষয িূরণ করঘি িারঘছ না এমন তকছু শাততরক্ষা তমশন িীঘর িীঘর িন্ধ কঘর ট্রদও া হঘি িা 

ট্রসখাঘন সািঘেযর মাো র্ািাই করা র্া  এমন িতরমাঘির িযিস্থা িাে ুকরা হঘি। আর অতিতরক্ত 

িযঘ র তিে টির সমািান করা হঘি িেমান তমশন ও জাতিসংঘে সদসয ট্রদশগুঘোর িাাঁদার 

িতরমাণ তিশদভাঘি ির্যাঘোিনা করার মািযঘম। 

ট্রাে িঘেঘছন, ‘সদসয ট্রদশগুঘোর নািতরকঘদর জাতিসংঘের গুরুত্ব িুঝঘি িাও ার অতিকার 

আঘছ। িাঘদর কাঘছ তিে টি িুঘে িরা আমাঘদর কাজ।’ 



এ ির্যত ১২৯টি সদসয ট্রদশ সংস্কার িযাঘকঘজ স্বাক্ষর কঘরঘছ। জাতিসংঘে র্ুক্তরাঘের রােদিূ তনতক 

হযাতে ১৯৩টি সদসযঘদঘশর সিাইঘক আহ্বান জাতনঘ ঘছন এঘি সমর্যন তদঘি। তিতন িঘেন, ‘অতভন্ন 

কঘে কর্া িেঘেই আমাঘদর শতক্ত িাঘে।’ 
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