Launch of brochure outlining India's priorities as part of
campaign for UNSC elected seat
05 June 2020

_____________________________________________________________________

UNSC নিৰ্ব ানিত আসিৰ কাৰণে প্ৰিাৰ কাৰ্ব ৰ অংশ নিিাণে ভাৰতৰ
অগ্ৰানিকাৰসমূিক ৰৰখানিত কৰা সৰু েুনিকাৰ শুভাৰম্ভ
5 জুন 2020
বৈদেশিক পশিক্ৰমা েপ্তিি মন্ত্ৰী ড° এচ. জয়িংকদি আশজ আগন্তুক 17 জুন, 2020 তাশিদে অনুশিত
হ'ৈলগীয়া শনৈবাচনত িাষ্ট্ৰসংঘি সুিক্ষা পশিষেত এটি স্থান সংিশক্ষত কশিৈি ৈাদৈ ভািতি অগ্ৰাশিকািসমূহ
অংশকত কশি এেশন ইস্তাহাি মুকশল কদি|
এশিয়া-পপশচশিক পগাটি একক সমশথবত প্ৰশতদ্বন্দী িূদপ ভািতি প্ৰশতদ্বশন্দতা সিল পহাৱাদিই সম্ভাৱনা অশিক|
এদন পক্ষত্ৰত, িাষ্ট্ৰসংঘি সুিক্ষা পশিষেত ই হ'ৈ ভািতি অষ্টমদটা কাৰ্বকাল; এই েুৈিিীয়া কাৰ্বকাল
জানুৱািী, 2021ি পিা আিম্ভ হ'ৈ|
পতওঁি

মন্তৈযত, আন্তজবাশতক

িাশন্ত

আিু

সুিক্ষাি

প্ৰশত

থকা

নতু ন

আিু

পািম্পশিক

প্ৰতযাহ্বানসমূহি

পশিদপ্ৰশক্ষতত, বৈদেশিক পশিক্ৰমা মন্ত্ৰীগিাকীদয় সুিক্ষা পশিষদে সন্মুেীন হ'ৈলগীয়া আন্তজবাশতক পপ্ৰক্ষাপটসমূহি
কথা আঙু শলয়াই|
ৈতব মাদন

চশল

থকা

ক'শভড-19

মহামািীদয় িাজযসমূহি

পতওঁদলাকি স্থানীয়, আঞ্চশলক আিু শৈশ্বদজািা

প্ৰতযাহ্বানসমূহি বসদত ৰ্ুজ
ঁ শেয়াি ক্ষমতা সীশমত কিাি লগদত এক অশিক জটিল আন্তজবাশতক অথবননশতক আিু
িাজননশতক পশিদৱিি সৃশষ্ট কশিদি|
ড° জয়িংকদি সংৰ্ম িক্ষাকািী, ৈুজাৈুশজি প্ৰশত আগ্ৰহী আিু আন্তজবাশতক আইনি প্ৰৈক্তািূদপ ভািদত েীঘবশেন
িশি পালন কশি অহা ভূ শমকাি ওপিত গুিত্ব আদিাপ কদি| পতওঁ আন্ত:িাষ্ট্ৰীয় সম্বন্ধি কািদে ভািতি
েৃশষ্টদকাে শনিবািে কদি শৰ্দয় পশিষেি েুৈিিীয়া কাৰ্বকালি ৈাদৈ মদনানীত পহাৱাি শপিত িাষ্ট্ৰসংঘি সুিক্ষা
পশিষেি সন্মুেত ভািতি বৈদেশিক নীশত স্থাপন কশিৈ|
মন্ত্ৰীগিাকীি দ্বািা এেশন ইস্তাহাি িূদপ প্ৰকাি কিা অগ্ৰাশিকাি পপাৱা শৈষয়সমূহি পত্ৰত উদেে কিা মূল
অগ্ৰাশিকািসমূহ এদনিিেি:
I. প্ৰগশতি ৈাদৈ নতু ন সুদৰ্াগ
ii. আন্ত:িাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসৈােি প্ৰশত কাৰ্বকিী প্ৰশতশক্ৰয়া
iii. ৈহুপাশক্ষক ৈযৱস্থাি সংদিািন
iv. আন্ত:িাষ্ট্ৰীয় িাশন্ত আিু সুিক্ষাি প্ৰশত এক শৈস্তৃ ত পেদক্ষপ

v. সমািানি চালকি িূপত মানৱীয় স্পিবদি প্ৰৰ্ুশক্তি প্ৰসাি
প্ৰিানমন্ত্ৰীদেদৱ শনিবাশিত কিাি েদি ভািতি পেদক্ষপ পাঁচটা এচ.দি আিম্ভ হ'ৈ:


সন্মান (শ্ৰদ্ধা)



সম্বাে (আদলাচনা)



সহদৰ্াগ (সহদৰ্াশগতা/সমন্বয়)



িাশন্ত (শৈশ্ব িাশন্তি ৈাদৈ িাশন্তি পশিদৱি সৃশষ্ট কিা)



সমৃশদ্ধ (প্ৰগশত)

িাষ্ট্ৰসংঘ সুিক্ষা পশিষেত কটাৈলগীয়া ভািতি এই েুৈিিীয়া কাৰ্বকালি উদেিয হ'ৈ এন.অ'.আি.এম.এচ.ি
(N.O.R.M.S.) প্ৰাশপ্ত: শৰ্ বহদি ৈহুপাশক্ষক ৈযৱস্থাি সংদিািন এক নতু ন শেকেিবন|
িতু ি নিল্লী;
5 জুি 2020

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.

