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প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰ়ে ৯ আগষ্টে সন্ধি়ো ৫.৩০ বজাত ন্ধিন্ধিঅ' কনফাৰেন্সে জন্ধে়েৰত 
"সামুন্ধিক সুেক্ষাে প্ৰচাে: আন্তঃোষ্ট্ৰী়ে সহৰ ান্ধগতাে প্ৰৰ়োজনী়েতা" শীৰ্ষক ন্ধবৰ়্েত োষ্ট্ৰসংঘে 
ন্ধনোপত্তা পন্ধেৰ্দে (ইউএনএছন্ধচ) এক উচ্চ প ষা়েে মুকন্ধি ন্ধবতকষ ে সিাপন্ধতত্ব কন্ধেব। 

ববঠকখনত োষ্ট্ৰসংঘে ন্ধনোপত্তা পন্ধেৰ্দে সদসয মদশসমূহে োষ্ট্ৰ আে ু চেকােে মুেব্বী আেু 
োষ্ট্ৰসংঘে বযৱস্থা আেু মুখয আঞ্চন্ধিক সংগঠনসমহূে উচ্চ প ষা়েে ন্ধবৰশৰ্জ্ঞসকৰি অংশগ্ৰহণ কন্ধেব 
বুন্ধি আশা কো বহৰছ। মুকন্ধি ন্ধবতকষ ত সামুন্ধিক অপোধ আে ুন্ধনোপত্তাহীনতাে ন্ধবেুৰে কা ষকেীিাৰৱ 
 ুুঁজ ন্ধদ়োআে ুসামুন্ধিক খণ্ডত সমন্ব়ে শন্ধিশািী কোে উপা়েে ওপেত গুেুত্ব ন্ধদ়ো হ'ব। 

োষ্ট্ৰসংঘে ন্ধনোপত্তা পন্ধেৰ্ৰদ সামুন্ধিক সুেক্ষা আেু সামুন্ধিক অপোধে ন্ধবন্ধিন্ন ন্ধদশে ওপেত 
আৰিাচনা কন্ধেৰছ আেু ন্ধবন্ধিন্ন প্ৰস্তাৱ গৃহীত কন্ধেৰছ। অৱৰশয, সামন্ধগ্ৰকিাৰৱ উচ্চ প ষা়েে মুকন্ধি 
ন্ধবতকষ ত সামুন্ধিক সুেক্ষাক এক ন্ধবৰশৰ্ কা ষসূচী ন্ধহচাৰপ আৰিাচনা কো হ'ব। ন্ধ ৰহতু মকাৰনা মদৰশই 
সামুন্ধিক সুেক্ষাে ন্ধবন্ধিন্ন মাত্ৰাে বসৰত সম্পন্ধকষ ত সমসযাসমাধান কন্ধেব মনাৱাৰে, োষ্ট্ৰসংঘে ন্ধনোপত্তা 
পন্ধেৰ্দত এই ন্ধবৰ়্েৰ া সামন্ধগ্ৰক িাৰৱ ন্ধবৰবচনা কোৰ া গুেুত্বপূণষ। সামুন্ধিক ন্ধনোপত্তাে মক্ষত্ৰত এক 
বযাপক দনৃ্ধষ্টিংগীৰ়ে ববধ সামুন্ধিক কা ষকিাপ সুেন্ধক্ষত আে ু সমৰ্ষন কোে িগৰত সামুন্ধিক খণ্ডত 
পেম্পোগত আেু অ-পেম্পোগত িাবুন্ধকে মমাকান্ধবিা কন্ধেবলি সক্ষম হ'ব। 

ন্ধসিু সিযতাে সম়েে পোই মহাসাগৰে িােতী়ে ইন্ধতহাসত এক গুেুত্বপূণষ িূন্ধমকা পািন কন্ধে 
আন্ধহৰছ। আমাে সিযতাে ওপেত আধান্ধেত োজহুৱা নীন্ধতৰ়ে সাগেক অংশীদােী শান্ধন্ত আেু সমৃন্ধেে 
উৎপন্ধত্তকােী ন্ধহচাৰপ চা়ে। এই কৰ্া মনত োন্ধখ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰ়ে ২০১৫ চনত 'সাগে' 
(সাগে অঞ্চিত সকৰিাৰে সুেক্ষা আেু উন্ন়েন)ে দনৃ্ধষ্টিংগীে ওপেত আৰিাকপাত কৰে। এই 
দনৃ্ধষ্টিংগীৰ়ে মহাসাগেে বহনক্ষম বযৱহােে বাৰব সহৰ ান্ধগতামিূক বযৱস্থাে ওপেত গুেুত্ব আৰোপ 
কৰে আে ুসুেন্ধক্ষত আেু ন্ধস্থে সামুন্ধিক খণ্ডে বাৰব এক পন্ধেকাঠাৰমা প্ৰদান কৰে। 2019 চনত, পূব 
এন্ধছ়ো সন্ধিিনত, ইৰণ্ডা-মপন্ধচন্ধফক মমন্ধে াইম ইন্ধনন্ধশৰ়েটিি (আইন্ধপঅ'আই)ে জন্ধে়েৰত এই ধােণাৰ া 
অন্ধধক সম্প্ৰসান্ধেত কো বহন্ধছি। ই়োত সামুন্ধিক পন্ধেন্ধস্থন্ধততন্ত্ৰৰক ধন্ধে সামুন্ধিক সুেক্ষাে সাত া স্তম্ভে 
কৰ্া উৰেখ কো বহন্ধছি; সামুন্ধিক সম্পদ; ক্ষমতা ন্ধনমষাণ আে ুসম্পদ ন্ধবন্ধনম়ে; দৰু ষাগে ন্ধবপদাশংকা 
হ্ৰাস আে ু ন্ধন়েন্ত্ৰণ কো; ন্ধবজ্ঞান, প্ৰ ুন্ধি আেু বশন্ধক্ষক সহৰ ান্ধগতা আে ু বান্ধণজয সংৰ াগ আে ু
সামুন্ধিক পন্ধেবহন। 



শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদী হ'ব োষ্ট্ৰসংঘে ন্ধনোপত্তা পন্ধেৰ্দে মুি ন্ধবতকষ ত সিাপন্ধতত্ব কো প্ৰৰ্ম গোকী 
িােতী়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী। অনুষ্ঠানৰ া োষ্ট্ৰসংঘে ন্ধনোপত্তা পন্ধেৰ্দে মৱবছাই ত মপানপটী়োলক সম্প্ৰচাে 
কো হ'ব আেু িােতী়ে সম়ে মৰত ন্ধব়েন্ধি চাৰে পাচ বজাে পো চাব পান্ধেব। 

নতুন দিল্লী 
আগষ্ট 08, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
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