
 

 

 

 

আন্তঃনির্ভরতার ঘ াষণা 

 

ওয়ানশেয়ার্ড.ওয়ার্ল্ড (OneShared.World) হল একটি প্রেস্ত এবং অন্তর্ভ ডক্ত য ৌথ অংেীদারশদর আশদালন  া 

বববর্ন্ন সংসৃ্কবি, সম্প্রদায়, জাবি, সংস্থা, সত্তা, স্বাথ ড, প্রজন্ম, এবং যদশের সশে মানব সর্যিার উন্নি  র্ববষ্যৎ, 

এবং আমাশদর য ৌথ আবাশের স্থায়ীত্ব বনশ্চিি করার  প্রবি  ুগ্মর্াশব কাজ করশে।  

আমরা প্রবিটিি করার যেষ্টা কবর আমাশদর সব ডজনীন মানবিার গণিাবিক অবর্বযশ্চক্ত  া হল আমাশদর বববিক 

েশ্চক্ত পবরকাঠাশমা ও পবরোলনার অপবরহা ড স্তম্ভ এবং  া অনুেীলন, পবরকাঠাশমা, পদ্ধবি এবং বসশেশমর 

অথ ডবহলূ পবরবিডশনর মাধ্যশম আমাশদর বৃহত্তম য ৌথ োবহদা প্রাবি সুবনশ্চিি কশর। 

বস্বকারশ্চক্ত, ক োভিড-১৯ (Covid-19) নামক মহামারী প্রবলর্াশব আমাশদর স্মরণ কবরশয়  বদশয়শে য  আমাশদর 

সমগ্র মানবজাবির অশ্চস্তত্ব এক বৃহৎ সংকশির সম্মুখীনঃ 

আমাশদর ববিাস য  শুধু্মাত্র এশক অপশরর  বনগূঢ় আন্তঃবনর্ডরিার প্রেংসা এবং সমগ্র গ্রশহর সকল 

প্রজাবি ও বাস্তুিশির বনরাপদ ও স্থায়ী স্বাস্থকর র্ববষ্শির প্রশেষ্টা অবেযই করা উবেি; 

আমাশদর দাবব য  আমাশদর মানবিার কলযাশণর জনয আমাশদর পারস্পবরক দাবয়ত্ব আশে; 

আমরো ভিশ্চিত কে মোিবতোর  ল্যোণ আমোদের প্রদতযদ র েোভিত্ব এবং আমাশদর প্রশেষ্টার লক্ষ্য, প্রশ্চিয়া, 

আকাঙ্খাগুবল অবেযই সংেুক্ত   এবং 

আমাশদর ববিাস য  সংকশির সমশয় য  হভ মবকর িীব্রিার সম্মুখীন হশবা িাশি আমাশদর প্রশেষ্টা থাকশব এক 

উন্নি, উজ্জ্বল র্ববষ্শির জনয। 

সুিরাং, ওয়ানশেয়ার্ড.ওয়ার্ল্ড (OneShared.World) বনম্নবলবখি য াষ্ণা কশরঃ 

আমরা পূণ ড সমথ ডন কবর মানবিার সাধ্ারণ ও অপবরহা ড আকাঙ্খা য টি জাবিসংশ র সনশদ (UN Charter), 

মানবাবধ্কাশরর  সাব ডজনীন য াষ্ণায় (Universal Declaration of Human Rights) এবং মজবুি উন্নয়শনর 

লক্ষ্গুবলশি (Sustainable Development Goals) প্রবিফবলি হশয়শে। 

আমাশদর বিডমান রাজযগুবল এবং আন্তজডাবিক সংস্থাগুবল বববিক োবন্ত সুরক্ষ্া এবং শ্চস্তবথেীলিার রক্ষ্ার জনয 

দুদডান্ত অবদান প্রদান করশলও বৃহত্তর অথে সাধ্ারণ প্রশয়াজনীয়িা োবহদাগুবল প ডাির্াশব সশবাধ্ন করশি বযথ ড 

হশয়শে। 

এর মশধ্য উশেখশ াগয হলঃ 

• ক োভিড-১৯ (Covid-19) এর মশিা ববিবযাপী  মহামারী আমাশদর রক্ষ্া করশি র্ববষ্যৎবাণীমূলক, 

প্রবিশরাধ্মূলক এবং প্রবিশ্চিয়ােীল পবরকাঠাশমা বিরী করশি বযথ ডিা;  

• পারমাণববক, রাসায়বণক, সাইবার এবং ববধ্বংসী অন্নানয অশের ববপজ্বনক ববস্তার যরাধ্ করশি বযথ ডিা;  

• জলবশয় পবরবিডন প্রবিদ্বশ্চিিায় বযথ ডিা, পবরশবশের অবক্ষ্য় যরাধ্ করশি বযথ ডিা;  



• গ্রশহর স্থাবয়ত্ত, কু্ষ্দা, অপুটষ্ট, ববষ্ময, যরাগ এবং বযাবধ্র সুরক্ষ্ায় বযথ ডিা;  

• এমন পবরকাঠাশমা স্থাপশন বযথ ডিা  া আমাশদর ববিবযাপী বববিক কমন্স, আবথ ডক বযবস্থা এবং আমাশদর 

েশ্চক্তোলী প্র ুশ্চক্তর প্রশয়াশগ আমাশদর সমটষ্টগি মান যক  ুক্ত কশর আবথ ডক বযবস্থাশক েশ্চক্তোলী কশর 

িভলশি পাশর; এবং 

• একই গ্রশহর মানুষ্ হশয়ও আমাশদর যমৌবলক অবধ্কার এবং োবহদার অসামযিা বনমূ ডল করার যক্ষ্শত্র 

বযথ ডিা।    

এই দরূহ সমসযাগুবল যমাকাববলা করশি আমাশদর অক্ষ্মিার কারণ হল আমাশদর জািীয় সরকারগুবলর 

অগ্রাবধ্কার এবং আমাশদর সমটষ্টগি মানুষ্ প্রশয়াজশনর মশধ্য একটি যমৌবলক অবমল।  বদও আমাশদর বিডমান  

রাজযগুবল এবং আন্তজডাবিক সংস্থাগুবল অপবরহা ড থাকুক,  আমরা যকবলমাত্র য ন আমাশদর সশ্চম্মবলি বযবস্থা 

গ্রহশণর ধ্ারণা এবং আমাশদর ক্ষ্মিা বাবিশয় সমটষ্টগি র্াশব বৃহত্তর বববিক সংকশির যমাকাববলা করশি পাবর। 

এই আত্মববিাশস আমরা সাব ডশর্ৌম রাষ্ট্রসমূহ এবং অপবরহা ড আন্তজডাবিক সংস্থাশক অবিিম কশর বববিক 

েশ্চক্ত কাঠাশমার িৃিীয় স্তম্ভ গিশি োই  া সরকার গশি িভলশে। 

এই িৃিীয় স্তম্ভটি সম্পূণ ড আর্যন্তরীন বববিক সামাশ্চজক আশদালন এবং প্রবিবনবধ্ত্বকারী রাজননবিক 

গণিাবিক অবর্বযাশ্চক্ত ।  

আমরা উপলবি করশি পারবে য  আমাশদর য ৌথ ইচ্ছা হশব িকডািীি এবং অনুশপ্ররণাদায়ী  া অগ্র ডাহয করা 

 াশব না। 

এই ববিবকডি কাজটি কশরশেন অশনক সরকার এবং আন্তজডাবিক বেক্ষ্া প্রবিিান। এই যনিাশদর কাশে আমরা 

দাবী করবে সব ডস্তশরর একটি দায়বদ্ধিা  া যর্ৌশগাবলক এবং প্রজন্ম জশুি পারম্পাবরক সুববধ্ার জনয ববিবযাপী 

জবিি এবং জািীয় র্ারসাময বজায় রাখশব। আমাশদর ববিাস, স্থানীয়, আঞ্চবলক, জািীয় এবং বববিক স্তশর 

একসাশথ অনুটিি আশদালশনর বর্বত্ত হল বযশ্চক্ত, প্রবিিান এবং সত্তা কাজ কশর এমন একটি য াগসূশত্রর 

আবিডন। আমরা যসইসব নিভন প্র ুশ্চক্তর প্রেংসা কবর  া  খন হশয়শে ঐবিহাবসক র্াশব অসামন্তরাল 

সুশ াগগুবলশক একশ্চত্রি করশি সক্ষ্ম কশরশে,   বদও বকেভ  মানুষ্ এই অংশের আংেীদার হশয়ও য াগাশ াগহীন 

হশয় রশয় যগশে এই ববিবযাপী য াগাশ াগ বগ্রর্ এর বন্ধশন।    

 বববেত্রশক সব ডাবধ্ক েশ্চক্ত বহসাশব স্বীকৃবি বদশয় আমাশদর আন্তঃবনর্ডরেীলিা এবং পারস্পবরক দাইত্বগুবল বযশ্চক্ত 

বহসাশব য াষ্ণা কবর বকন্তু বর্ন্ন সম্প্রদায়, সংস্থা, সত্তা এবং সমস্ত জাবির সাশথ একশ্চত্রি হশি আমরা প্রবিজ্ঞা 

করবে। 

 

আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃ 

১) একটি র্বর্ষ্যৎবানীমুলক, প্রভতদরোধমূল্  এবং প্রবিশ্চিয়ােীল পবরকাঠার প্রবিিা সমথ ডন করশবা  া 

আমাশদর এই সশ্চম্মবলি অশ্চস্তশত্বর সঙ্কশির যথশক প্রবিরক্ষ্া করশব ;  

২) আমাশদর মশধ্য সব ডাবধ্ক ক্ষ্মিাহীন এবং বশ্চঞ্চিরা  াশি বববেষ্ট এবং ক্ষ্মিাোলী বহসাশব অপবরহা ড স্বাধ্ীনিা 

যর্াগ করশি পাশর এবং আমাশদর সব ডজনীন মানববকিা য ন আমাশদর বববেশত্রর  যপ্রক্ষ্াপশি উদ াবপি হশয় 

সমানর্াশব সশগৌরশব বা াঁেশি পাশর িা বনশ্চিি করশি কাজ করশবা;  

৩) প্রিযক্ষ্র্াশব এবং আমার সম্প্রদায়, সংস্থা, জাবি সমুশহর মাধ্যশম আমাশদর সাব ডজনীন মানবিা এবং য ৌথ 

আবাে রক্ষ্ায় আবম অংেগ্রহণ করশবা;  



৪) আমাশদর গ্রশহর সকল প্রজাবি ও বাস্তুসংস্থাশনর জনয এক বনরাপদ ও স্থায়ী বববিক পবরশবে প্রোর করশবা;  

৫) সমাশজর সকল বেশু ও মানুশষ্র জনয স্বাস্থয, সুরক্ষ্া, িযোিসঙ্গত বেক্ষ্া, স্বাস্থশসবা এবং বনরাপত্তা সুবনশ্চিি 

করশবা;  

৬) সমস্ত ধ্রশনর বেবিক অবর্বযাশ্চক্তশক সমথ ডন করশবা  া সংসৃ্কভত জদু়ে সংদেোগ, শ্রদ্ধো, অর্ থ এবং কেোগোদেোগ 

উৎসাবহি/জোগ্রত  রদব  

৭) পারস্পবরক ববশবেনা, শ্রদ্ধা, মহানুর্ভ বি এবং দয়ােীলিার মাধ্যশম মানববক সহশ াবগিা প্রোর সমথ ডন 

করশবা;  

8) এই নীবিগুবল প্রবিটিি করার জনয আমরা  থাসাদ্ধ প্রশেষ্টায় বদ্ধপবরকর । 

এই বক্তশবযর সশে আমাশদর নামগুবল অপ ডণ কশর আমরা প্রবিজ্ঞা করবে য  এই নীবিগুবল অনুসরণ করার 

জনয এবং সমস্ত সংস্থা, সত্তা এবং জাবির মানুষ্শদর একশ্চত্রি করার জনয আপ্রাণ যেষ্টা করশবা।  

যেষ্ করার আশগ - এই লশক্ষ্ আমরা ববশির এবং আমাশদর সশ্চম্মবলি আবাশের নাগবরকগন পারম্পাবরক 

জীবশনর েশ্চক্ত, যসৌর্াগয  এবং পববত্র সম্মাশনর দ্বারা প্রবিজ্ঞাবদ্ধ। 

 


