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রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পনরষঘে নিঘসম্বঘর ভারঘের সভাপনেঘের 
স্বাক্ষর অিষু্ঠাঘির সভাপনেে করার জিয নিঘেশমন্ত্রীর নিউ ইয়কক  
সফর (নিঘসম্বর 13-15, 2022 ) 
নিঘসম্বর 12, 2022  
 
পররাষ্ট্র নিষয়ক মন্ত্রী (ইএএম) িঃ এস.জয়শংকর 14 এিং 15ই নিঘসম্বর 2022 

োনরঘে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পনরষঘে নিঘসম্বঘর ভারঘের সভাপনেঘের েটুি উচ্চ-
পর্কাঘয়র মন্ত্রীস্তরীয় স্বাক্ষর অিুষ্ঠাঘির সভাপনেে করার জিয নিউ ইয়কক  সফর 
করঘিি।  

 
2. 14ই নিঘসম্বর োনরঘের উচ্চ-পর্কাঘয়র মন্ত্রীস্তরীয় উন্মকু্ত নিেঘকক র মূলভাি হল “ 
সংস্কারকৃে িহুপানক্ষকোিাঘের জিয িেুি অনভঘর্াজি” (এিওআরএমএস) এিং 
15 ই নিঘসম্বর োনরঘে “সন্ত্রাসিাে মমাকানিলায় বিনিক েনৃিভনি – প্রনেিন্ধকো ও 
এনিঘয় চলার পথ”- এর উপঘর উচ্চপর্কাঘয়র  নিনফং। এই েটুি উভয় নথম িা 
মূলভাি হল রাষ্ট্রসঘে নিরাপত্তা পনরষঘে ভারঘের িেক মাি মময়ােকাঘলর মুেয 
অগ্রানিকার।  

 
3.  সংস্কারকৃে িহুপানক্ষকোিাঘের উপঘর উন্মকু্ত নিেঘকক র প্রথনমক মকন্দ্রনিন্দ ুহল 
ইউএি নিরাপত্তা পনরষঘের েীেকস্থায়ী সংস্কার সহ, বিনিক শাসঘির িহুপানক্ষক 
স্থাপঘেযর সংস্কাঘরর জিয চাঘপর প্রঘয়াজিীয়োঘক গুরুে সহকাঘর মমাকানিলা করার 
জিয সকল সেসসয রাষ্ট্রঘক উৎসানহে করা। বিঠঘক রাষ্ট্রসংঘের মহাসনচি এিং 
রাষ্ট্রসংঘের 77েম সািারণ পনরষঘের সভাপনের নিনফংও পনরলনক্ষে হঘি।    

 
4.আলাোভাঘি, সন্ত্রাসিাে মমাকানিলার উপঘর উচ্চ-পর্কাঘয়র নিনফং, বিনিক সন্ত্রাস-
নিঘরািীোর স্থাপঘেযর নিসৃ্তে িীনের উপঘর ঐকমেয িঘে মোলার মচিা করঘি 
এিং 28-30মশ অঘটািঘর মমু্বাই ও নেনিঘে সন্ত্রাস-নিঘরািী কনমটির নিঘশষ বিঠঘক 
িৃহীে নেনি সিঘের উপঘর আরও িঘে মোলার উপঘর লক্ষয রােঘি।    

 



5.  সফরকাঘল, নিঘেশমন্ত্রী ইউএি-এর প্রিাি কার্কালঘয় মহাত্মা িানন্ধর একটি 
আিক্ষ মনূেক র আিরণ উঘন্মাচি করঘিি। আিক্ষ মূনেক টি রাষ্ট্রসংেঘক ভারে 
উপহার স্বরূপ মপ্ররণ কঘরঘে এিং এই প্রথম িানন্ধনজর আিক্ষ মূনেক  ইউএি-এর 
প্রিাি কার্কালঘয় স্থানপে হঘি।   

 
6.  নিঘেশ মন্ত্রী “গ্রুপ অি মেন্ডস অযাকাউঘেনিনলটি ফর ক্রাইম এঘিইিি 
পীসকীপাসক”ও চালু করঘিি। উল্ল্রে করা মর্ঘে পাঘর মর্, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা 
পনরষঘে ভারঘের 2021-এর অিাি সভাপনেেকাঘল রাষ্ট্রসংে শানিরক্ষীঘের নিরুঘে 
অপরাঘির জিািনেনহো নিনিে করার নিষঘয় সিকসম্মনেক্রঘম একটি প্রস্তাি িৃহীে 
হঘয়নেল। ভারঘের পাশাপানশ “গ্রুপ অি মেন্ডস অযাকাউঘেনিনলটি ফর ক্রাইম 
এঘিইিি পীসকীপাসক”-এর সহ সভাপনে নহঘসঘি িাংলসঘেশ, ইনজপ্ট, োন্স, মঘরাঘকা 
এিং মিপাঘলর মে মসি অিোিকারী মেশগুনল থাকঘি।  

 
7.  আশাকরা র্ায় মর্, নিঘেশমন্ত্রী ইউএি মহা সনচি এিং সািারণ পনরষঘের 
সভাপনের সাঘথ আঘলাচিাও করঘিি, পাশাপানশ ভারঘের সভাপনেঘের উচ্চ-
পর্কাঘয়র স্বাক্ষর অিষু্ঠাঘি উপনস্থে োর সমকক্ষঘের সাঘথ নিপানক্ষক বিঠক 
করঘিি। “আিজক ানেক নমঘলট িষক 2023’’-এর উপঘর ভারঘের উঘেযািঘক প্রেনশকে 
করার জিয একটি নচত্র প্রেশকিীর আঘয়াজি করা হঘয়ঘে , োর সাঘথ ইউএি 
মহাসনচি এিং ইউএিএসনস সেসয মেশগুনলর জিয নিঘেশমন্ত্রী নমঘলট নভনত্তক 
োঘেযর একটি মিযাহ্ন মভাজঘির আঘয়াজিও করঘিি।  

 
নিউ নেনি 

নিঘসম্বর 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. 

 


