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রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পনরষঞ্জে ভারঞ্জের সভাপনেত্ব উঞ্জেযাঞ্জের 
পপৌরনিেয করার জিয নিঞ্জেশমন্ত্রীর নিউ ইয়কক  সফর (16-19 
অোষ্ট 2021) 
অোষ্ট 15, 2021 
 
রাষ্ট্র পুঞ্জের নিরাপত্তা পনরষে (ইউএিএসনস)-এ ভারঞ্জের সভাপনেঞ্জত্বর পময়ােকাঞ্জে নিঞ্জেশমন্ত্রী ডঃ 
এস জয়শংকর নিউ ইয়কক  সফর করঞ্জিি এিং 18 ও 19 পশ অোষ্ট েটুি উচ্চপর্কাঞ্জয়র সাক্ষর 
অিুষ্ঠাঞ্জির পপৌরনিেয করঞ্জিি। প্রথমটি অিনুষ্ঠে িঞ্জি অোষ্ট 18, 2021 -এ এিং এর আঞ্জোচ্য সূনচ্ 
িে ' রক্ষাকারীঞ্জের রক্ষাকরাঃ প্রর্নুি এিং শানিরক্ষা '-র উপঞ্জর প্রকাশয নিেকক । অিযনেঞ্জক 19পশ 
অোষ্ট 2021-এ ' সন্ত্রাসিােী কমককাঞ্জের কারঞ্জে আিজক ানেক শানি ও সরুক্ষায় নিপঞ্জের আশঙ্কা ' র 
উপঞ্জর একটি উচ্চ পর্কাঞ্জয়র নিিরেী পাঠ। ইউএিএসনস-র পময়ােকাঞ্জে এই েটুি নিষয়ই িে ভারঞ্জের 
জিয অগ্রানিকার।    
2. আিুনিক প্রর্নুির সরোম িযিিাঞ্জরর মািযঞ্জম শানিরক্ষী িানিিীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা িাড়াঞ্জিা 
এিং প্রভািশােী ও কার্ককরীভাঞ্জি শানিরক্ষা নমশঞ্জির অিুশাসিঞ্জক িেিৎ করার পক্ষঞ্জে সািার্য করা 
সি ' রক্ষাকারীঞ্জের রক্ষাকরা ' এই মূেভাঞ্জির উপঞ্জর প্রকাশয নিেকক টি পকদ্রীভূে। এই পনরঞ্জপ্রনক্ষঞ্জে 
ভারে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাঞ্জথ একঞ্জর্াঞ্জে ইউিাইট অযাওয়ার  (UNITE AWARE ) প্লাটফমক চ্াে ুকরঞ্জি, 
পর্টি, শানিরক্ষা পনরচ্ােিা পকন্দ্রঞ্জক সঠিক সমঞ্জয়র নভনত্তঞ্জে সংঘঞ্জষকর এোকার িাস্তি পনরনিনেঞ্জক 
েনৃষ্টঞ্জোচ্র ও নিঞ্জেষে করার জিয একটি পনরনিনে সঞ্জচ্েি সফটওয়যার পপ্রাগ্রাম।   এই পপ্রাঞ্জজঞ্জের 
েক্ষয িে, উপসেকিীি নিপঞ্জের আশঙ্কাঞ্জক সিাি করার জিয আিুনিক িজরোরী প্রর্ুনির প্রভািঞ্জক 
প্রেশকি করা। এর উঞ্জেশয িে ইউএি শানিরক্ষাকারীঞ্জের নশনিঞ্জরর নিরাপত্তা, সামনগ্রক সুরক্ষা 
পনরনিনে এিং পনরনিনেেে সঞ্জচ্েিোর গুেেে মাঞ্জির উন্ননে সািি। ভারে প্রারনিকভাঞ্জি চ্ারটি 
ইউ এি শানিরক্ষা নমশঞ্জি ইউিাইট অযাওয়ার প্লাটফমক চ্াে ুকরার জিয ইউএি-এর সাঞ্জথ অংশীোর 
িঞ্জয়ঞ্জে; পসগুনে িে, এমইউএিআইএসএমএ (মানে), ইউএিএমআইএসএস (েনক্ষে সুোি), 
ইউএিএফআইনসওয়াইনপ(সাইপ্রাস), এিং এএমআইএসওএম (ঞ্জসামানেয়া)।    
 
3.  আশা করা র্াঞ্জে পর্ এই সফরকাঞ্জে ভারে সরকার এিং ইউএি-এর মঞ্জিয ' শানিরক্ষায় 
প্রর্ুনির জিয অংশীোনর ' উঞ্জেযােঞ্জক সমথকি করার জিয একটি পমৌ (MOU) স্বাক্ষনরে িঞ্জি। এই 
পমৌ-এর জিয নিিকািী সংিাগুনে িঞ্জি পসন্টার ফর ইউএি নপসনকনপং (নসইউএিনপঞ্জক - ভারঞ্জের 
েরঞ্জফ) এিং ইউএি-এর েরফ পথঞ্জক এিঞ্জটঞ্জি(উোো)নিে ইউএিনস4আইএসআর (UN 
C4ISR)একাঞ্জডমী ফর পীস অপাঞ্জরশি (কমাে, কঞ্জরাে, কনমউনিঞ্জকশি, কনিউটারস, 
ইঞ্জন্টনেঞ্জজন্স,সানভক েযান্স অযাে নরকনিসিস)।   



4.  19 পশ অোষ্ট, নিঞ্জেশমন্ত্রী, ' সন্ত্রাসিােী কমককাঞ্জের কারঞ্জে আিজক ানেক শানি ও সুরক্ষায় 
নিপঞ্জের আশঙ্কা 'আঞ্জোচ্য নিষয়ািীঞ্জি আইএসআইএে/ োঞ্জয়শ দ্বারা হুমনকর নিষঞ্জয় উপর ইউ এি 
মিাসনচ্ঞ্জির ষান্মানসক নিিরেী পাঞ্জঠর অনিঞ্জিশঞ্জি পপৌরনিেয করঞ্জিি।    
 
5.  নিঞ্জেশমন্ত্রী োর এই সফরকাঞ্জে ইউএিএসনস উচ্চ পর্কাঞ্জয়র অিুষ্ঠাঞ্জির িাইঞ্জর অিযািয সেসয 
পেঞ্জশর নিঞ্জেশমন্ত্রীঞ্জের সাঞ্জথ নদ্বপানক্ষক বিঠকও করঞ্জিি।  
 
নিউ নেনি  
অোষ্ট 15, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English 

on MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 
 


