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রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পনরষঘে নির্বানিত আসঘির প্রিাঘরর অঙ্গ নিঘসঘর্ ভারঘতর
অগ্রানিকাঘরর রূপঘরখা সম্বনিত পুনিকা প্রকাশ।
5 জুি 2020

জুি 17, 2020 তানরঘখ রাষ্ট্রপুঘের নিরাপত্তা পনরষঘের আসন্ন নির্বািঘি ভারঘতর
অগ্রানিকাঘরর
রূপঘরখা সম্বনিত একটি পুনিকা নর্ঘেশ মন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর আজ প্রকাশ কঘরঘেি।
এনশয়া-প্রশান্তমিাসাগরীয় গ্রুপ থেঘক একমাত্র থেশ ির্ার জিয ভারঘতর নির্বানিত িওয়াটা শুিুমাত্র
সমঘয়র অঘপক্ষা। থসঘক্ষঘত্র জািুয়ারী 2021 থেঘক শুরু িঘত যাওয়া েুর্েঘরর থময়াে সি এই নিঘয়
ভারঘতর
টািা
আটর্াঘরর
থময়াে
িঘর্
রাষ্ট্রপুঘের
নিরাপত্তা
পনরষঘে।
.
নর্ঘেশমন্ত্রী , তার র্ক্তঘর্য আন্তজবানতক প্রসঙ্গ উঘেখ কঘর র্ঘিঘেি থয, আন্তজবানতক শানন্ত ও সুরক্ষার
থক্ষঘত্র নিরাপত্তা পনরষেঘক িতু ি এর্ং প্রর্ািমাি গতািুগনতক প্রনতর্ন্ধকতাগুনির সাঘে থমাকানর্িা
করঘত
িঘর্।
স্থািীয় , আঞ্চনিক এর্ং নর্শ্বর্যাপী প্রনতর্ন্ধতার থমাকানর্িায় থেশগুনির ক্ষমতাঘক সীনমত কঘর
থেওয়া সি িিনত থকানভড-19, আন্তজবানতক অেবনিনতক এর্ং রাজনিনতক পনরঘর্শঘক আঘরা জটিি
কঘর তু ঘিঘে।
আিুিীনক করঘের একটি থজারাঘিা কন্ঠ, আঘিািিার পক্ষ-সমেবি এর্ং আন্তজবানতক আইঘির প্রর্ক্তা
নিঘসঘর্ ভারঘতর েীেবস্থায়ী ভূ নমকার কো ড.জয়শংকর থজাঘরর সাঘে উঘেখ কঘরঘেি। নতনি,
আন্তজবানতক সম্পঘকব র থক্ষঘত্র ভারঘতর িীনতগত েৃনিভনঙ্গর কাজ শুরু নেঘয়ঘেি যানকিা পনরষঘের
েুর্ের থময়ােকাঘির জিয ভারত নির্বানিত িঘি ভারঘত নর্ঘেশিীনত সংস্থাপি রাষ্ট্রপুঘের নিরাপত্তা
পনরষঘে থপশ করঘর্।
মন্ত্রী দ্বারা পুনিকা আকাঘর প্রকানশত অগ্রানিকাঘর েনিি, থযগুনি ভারঘতর মুখয অগ্রানিকার নিঘসঘর্
নিম্নরূঘপ নিিবানরতঃ
I. প্রগনতর িতু ি সুঘযাগ।
II. আন্তজবানতক আতংকর্াঘের নর্রুঘে প্রভার্ী প্রনতনিয়া।
III. র্হুপানক্ষক পেনতর সংস্কার সািাি।
IV. আন্তজবানতক শানন্ত এর্ং সুরক্ষার প্রনত র্যাপক েৃনিভনঙ্গ।
V. সমািাঘির িািক নিঘসঘর্ মাির্ জনিত প্রযুনক্তর থপ্রাৎসাি প্রোি।
ভারঘতর েৃনিভনঙ্গ প্রিািমন্ত্রী দ্বারা নিনেব িকৃ ত “ফাইভ এস” দ্বারা পনরিানিত িঘর্।


সম্মাি( Respect)



সংর্াে( Dialogue)



সিঘযাগ (Cooperation)এর্ং



শানন্ত (Peace), নর্ঘশ্বর জিয



সমৃনে( Prosperity)-র পনরনস্থনত ততনর করা।

রাষ্ট্রপুঘের সুরক্ষা পনরষঘের থময়ােকাঘি ভারঘতর সানর্বক উঘেশয িঘর্ এক ির্ সংঘশানিত র্হুপানক্ষক
পেনতর জিয এক িতু ি নেশাঘক র্া এি.ও.আর.এম. এস.( N.O.R.M.S) সাফঘিযর সাঘে অজবি
করা।
নিউ নেনে
জুি 05,2020

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.

