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বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ বিউ য়কক  ভ্ৰমণ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সৰুক্ষা 
পবৰষেত ভাৰতৰ বিদেম্বৰ অধ্যক্ষতাৰ স্বাক্ষৰ অিষু্ঠািৰ 
সভাপবতত্বৰ িাদি (বিদেম্বৰ 13-15, 2022) 
 ডিচেম্বৰ 12, 2022 
 

1. ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰী (ইএএম), িঃ এছ জয়শংকচৰ ডিউ য়কক  ভ্ৰমণ কডৰি 14 আৰু 15 
ডিচেম্বৰ 2022 তাডৰচে ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সুৰক্ষা পডৰষেৰ ভাৰতৰ অিযাহত অধ্যক্ষতাৰ েেুি 
উচ্চ-স্তৰৰ মন্ত্ৰী স্তৰৰ স্বাক্ষৰ অিুষ্ঠািৰ সভাপডতত্ব কৰাৰ িাচি। 

 
2. 14 ডিচেম্বৰ অিুডষ্ঠত হ'ি লগা উচ্চ-স্তৰৰ মন্ত্ৰী স্তৰৰ মুকডল তকক ৰ ডিষয় হহচছ 

"সংচশাডধ্ত িহুপাডক্ষকতাৰ িাচি িতুি ডেশ" [এিঅ'আৰএমএছ] আৰু 15 ডিচেম্বৰত 
অিুডষ্ঠত হ'ি লগা উচ্চ-স্তৰৰ হিঠক হহচছ "সন্ত্ৰাসিাে ডিচৰাডধ্তাৰ প্ৰডত ডিশ্বজৰুা পেচক্ষপ 
- প্ৰতযাহ্বাি আৰ ুআগলল পথ"ৰ ওপৰত। এই েচুয়াটা ডিষয় ভাৰতৰ মূল প্ৰাথডমকতা 
ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সুৰক্ষা পডৰষেত ডিজৰ কমক কালত। 

 
3. সংচশাডধ্ত িহুপাডক্ষকতাৰ ওপৰত মুকডল তকক ৰ মুেয মচিাচ াগ হহচছ সকচলা সেসয দেশক 

উৎসাডহত কৰা ডিশ্বজৰুা প্ৰশাসি িহুপক্ষীয় আন্তঃগাাঁথডিত সংচশাধ্িৰ জৰুৰী 
প্ৰচয়াজিীয়তাক গুৰুতৰভাচে সচম্বাধ্ি কডৰিলল,  াৰ ডভতৰত আচছ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সুৰক্ষা 
পডৰষেৰ িহু ডেিৰ পৰা িাকী দৰাো সংচশাধ্ি। হিঠকেিত ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ সাধ্াৰণ সডেি 
আৰু 77তম ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সাধ্াৰণ সভাৰ অধ্যক্ষৰ দ্বাৰা ভাষণ প্ৰোি কৰা হ'ি। 

 
4. আিহাচত, সন্ত্ৰাসিাে ডিচৰাডধ্তাৰ ওপৰত উচ্চ-স্তৰৰ হিঠকেচি পডৰষেৰ সেসযসকলৰ 

মাজত ঐকযমত প্ৰোৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কডৰি এক ডিশ্বিযাপী সন্ত্ৰাসিাে ডিচৰাডধ্তা 
আন্তঃগাাঁথডিৰ িহল িীডতসমূহৰ ওঅপ্ৰত আৰু 28-30 অচটািৰত মুম্বাই আৰু িতুি 
ডেল্লীত অিুডষ্ঠত সন্ত্ৰাসিাে ডিচৰাডধ্তা সডমডতৰ ডিচশষ হিঠকত গ্ৰহণ কৰা ডেল্লী দঘাষণা 
আগিঢ়াই ডিয়াৰ লক্ষয কডৰি। 

 



5. এই ভ্ৰমণত, ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় লগচত ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ মুেয কা কালয়ৰ প্ৰাঙ্গিত মহাত্মা 
গান্ধীৰ আেক্ষ মডূতক  মুকডল কডৰি। ৰাষ্ট্ৰ সংঘলল ভাৰতৰ পৰা উপহাৰ এই মূডতক  ৰাষ্ট্ৰ 
সংঘৰ মুেয কা কালয় স্থাপি কৰা প্ৰথমচটা গান্ধী মূডতক  হ'ি। 

 
6. তেপুডৰ, ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় এক "শাডন্তৰক্ষকসকলৰ ডিৰুচে অপৰাধ্ৰ োয়িেতাৰ 

িাচি িনু্ধৰ দগাট" মুকডল কডৰি। এয়া উচল্লেচ াগয দ  ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সুৰক্ষা 
পডৰষেৰ 2021 েিৰ আগষ্ট মাহৰ অধ্যক্ষতাত, সিকসন্মডতক্ৰচম এক সংকল্প গ্ৰহণ কৰা 
হহডছল ৰাষ্ট্ৰ সংঘ শাডন্তৰক্ষকসকলৰ ডিৰুচে অপৰাধ্ৰ োয়িেতা ডিডিত কৰাৰ ওপৰত। 
ভাৰতৰ হসচত, "শাডন্তৰক্ষকসকলৰ ডিৰুচে অপৰাধ্ৰ োয়িেতাৰ িাচি িনু্ধৰ দগাট"ত 
দসিা িাডহিী অেোি কৰা দেশ থাডকি দ চি িাংলাচেশ, ইডজপ্ত, ফ্ৰান্স, মৰচকা আৰু 
দিপাল, ইয়াৰ সহ-অধ্যক্ষ ডহোচপ। 

 
7. ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় লগচত ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সাধ্াৰণ সডেি আৰু সাধ্াৰণ সভাৰ অধ্যক্ষৰ 

হসচত আচলােিা কডৰি, আৰু লগচত ভাৰতীয় অধ্যক্ষতাৰ উচ্চ স্তৰৰ স্বাক্ষৰ 
অিুষ্ঠািসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰা ডিজৰ প্ৰডতপক্ষসকলৰ হসচত ডদ্বপক্ষীয় সংচ াগ কডৰি। 
"আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় িাজৰা িষক 2023"ৰ ওপৰত ভাৰতৰ পেচক্ষপ প্ৰেশকি কৰা এক ডিচশষ 
ছডি প্ৰেশকিী আৰু লগচত এক িাজৰা-ডভডিক আহাৰ অভযথকিা ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় 
আচয়াজি কডৰি ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সাধ্াৰণ সডেি আৰ ু ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সৰুক্ষা পডৰষেৰ সেসয 
দেশসমূহৰ িাচি। 

 
িতুি বেল্লী 
বিদেম্বৰ 12, 2022 
 
 
 
 

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. 

 


