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ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ সাধাৰণ সভাত প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ ভাষণ 
চেপ্তেম্বৰ 25, 2021 
 

1. প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সাধাৰণ সভাৰ (ইউএনজিএ) 76তম অজধপ্তেশনৰ উচ্চ স্তৰ খণ্ডক 
সপ্তম্বাধন িনাই 25 চেপ্তেম্বৰ 2021 তাজৰপ্তখ। এো প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ েতুৰ্থ ভাষণ আজিল ইউএনজিএ-
ৰ উচ্চ স্তৰ সোহত। 
 

2. ইউএনজিএত জনিৰ ভাষণৰ আৰম্ভজণৰ আগপ্তত, প্ৰধান মন্ত্ৰীক সাধাৰণ সভাৰ 76তম অজধপ্তেশনৰ 
সভাপজত, মাননীে জমিঃ আবু্দল্লাহ শ্বাজহপ্তে আেৰজণ িনাে। 
 

3. 76তম ইউএনজিএ তকথ ৰ জিষে হহপ্তি “আশাৰ চ াপ্তগজে জিজতিাপকতা জনমথাণ চকাজভড-19ৰ পৰা 
পুনৰুদ্ধাৰ, িহনশীলতা পুনৰ জনমথাণ, গ্ৰহপ্ত াৰ প্ৰপ্তোিনসমূহৰ প্ৰজত প্ৰজতজিো, মানুহৰ অজধকাৰৰ 
সন্মান আৰু ৰাষ্ট্ৰ সংঘ পুনৰ সিীে কৰাৰ িাপ্তি”। 
 

4. জনিৰ ভাষণত, প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে িহুপ্ততা গুৰুত্বপূণথ জিষে স্পশথ কপ্তৰ জ  আজিৰ তাজৰখত 
আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীে সম্প্ৰোপ্তে সন্মুখীন হ’ি লগা হহপ্তি: 
 

 গণতন্ত্ৰৰ মাতৃৰ প্ৰজতজনজধত্ব কজৰ আৰু জনিৰ অজভজ্ঞতাৰ জভজিত, প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে জনজিত 
কপ্তৰ চ  গণতন্ত্ৰপ্তে প্ৰোন কজৰি পাপ্তৰ, গণতন্ত্ৰপ্তে প্ৰোন কজৰপ্তি। 
 

 চতওঁৰ প্ৰশাসনৰ েশথন হহপ্তি এপ্তন  ’ত চকাপ্তনা িাকী হৰ না াে একত্ৰীত আৰু সমান 
জিকাশৰ চ াপ্তগজে 
 

 জিশ্বিযাপী প্ৰগজতত ভাৰতৰ উন্নেনৰ প্ৰভাে স্পষ্ট – চ জতো ভাৰতৰ উন্নেন হে, জিশ্বৰ 
উন্নেন হে; চ জতো ভাৰতৰ সংপ্তশাধন হে, জিশ্বৰ পজৰেতথ ন হে। 
 

 অঞ্চলতপ্ত াত আৰু আগলল প্ৰাকৃজতক েপু্ত থাগৰ এক প্ৰজতজিোকাৰী আৰু সুৰক্ষাৰ এক মুঠ 
অেোনকাৰী জহোপ্তপ ভাৰতৰ গুৰুত্ব। 
 

 ভাৰপ্তত শীপ্তে জিশ্বলল প্ৰজতপ্তষধক চ াগান পুনৰ আৰম্ভ কজৰি। 
 

 ভাৰত এক অগ্ৰেতূ হে জনিৰ িহু চকাটি মানুহৰ হেনজিন িীেনত প্ৰ ুজিৰ 
পজৰেতথ নশীল ভূজমকাত, ইোৰ গণতাজন্ত্ৰক আেশথ জনজিত কজৰ। 
 

 এক হিজেত্ৰযমে, জিজতিাপক আৰু জিসৃ্তত জিশ্বপ্ত াৰা মূলয শৃংখল আৰু উৎপােন চকন্দ্ৰ 
আমাৰ চ ৌৰ্ লাভ। 
 



 ভাৰতৰ এক শজিশালী ইজতহাস আৰু এক উচ্চাকাংক্ষী েশথন আপ্তি িলিাে ু জিোৰ 
ওপৰত,  াৰ জভতৰত আপ্তি পুনৰিযেহাৰপ্ত াগয সামগ্ৰী আৰু চসউি হাইড্ৰ'চিন। 
 

 প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে প্ৰজতজিোশীল জেন্তা আৰু েৰমপন্থাৰ জিৰুপ্তদ্ধ সতকথ  কপ্তৰ, আৰু জিজ্ঞান-
জভজিক,  ুজিকৰ আৰু প্ৰগজতশীল জেন্তা প্ৰস্তাজেত কপ্তৰ। সন্ত্ৰাসিােক এক ৰািলনজতক 
উপকৰণ জহোপ্তপ িযেহাৰ কৰা সকলৰ জনিৰ জিলল হ'ি। 
 

 আফগাজনস্তানৰ ওপৰত, প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে আহ্বান িনাই আফগান ভূজম সন্ত্ৰাসিােীৰ িযেহাৰ 
িাপ্তি জনজেিলল। আফগাজনস্তানৰ পজৰজিজতৰ সুজিধাও আন চকাপ্তনা চেপ্তশ ল'ি নালাপ্তগ। 
জিশ্বখনৰ এক োজেত্ব আপ্তি আফগান মজহলা, জশশু আৰু সংখযালঘুসকলৰ প্ৰজত। 
 

 ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সুৰক্ষা পজৰষেত জনিৰ সভাপজতত্বৰ সমেত, ভাৰপ্তত এক গুৰুত্বপূণথ ফলাফল 
নজৰ্ হতোৰ কপ্তৰ সামুজিক জনৰাপিাৰ ওপৰত। আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীে সম্প্ৰোপ্তে এক স্বৰত মাত 
মাজতি লাজগি এক জনেম-জভজিক জিশ্ব শৃংখল শজিশালী কৰাৰ িাপ্তি। 
 

 মহাসাগৰ আৰু ইোৰ সম্পেসমূহ িযেহাৰ কজৰি লাপ্তগ, চশাষণ কজৰি নালাপ্তগ। 
 

 মহাসাগৰসমূহ আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীে িাজণিযৰ িীেন চৰখাও হে, আৰু জিস্তাৰ আৰু িাধাোনৰ 
পৰা ৰক্ষা কজৰি লাপ্তগ। 
 

 ৰাষ্ট্ৰ সংঘই জনিৰ কা থকাজৰতা আৰু জনভথ ৰপ্ত াগযতা উন্নত কজৰি লাপ্তগ। ইোৰ ওপৰত 
িহুপ্ততা প্ৰশ্ন আপ্তি।  
 

5. কা থকৰী প্ৰতযাহ্বান আৰু হ্ৰাস প্ৰকৃজতৰ স্বপ্তিও, 76তম ইউএনজিএ ভাৰতৰ িাপ্তি এক গুৰুত্বপূণথ 
মঞ্চ আজিল। উন্নেনশীল জিশ্বৰ শীষথ কণ্ঠ জহোপ্তপ, 76তম ইউএনজিএৰ উচ্চ-স্তৰ খণ্ডত প্ৰধান 
মন্ত্ৰীৰ ভাষপ্তণ এক সুপ্ত াগ প্ৰোন কপ্তৰ চকাজভড-19 আৰু প্ৰজতপ্তষধক সমতা, আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীে 
সন্ত্ৰাসিাে, আফগাজনস্তান, আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীে শাজন্ত আৰু সুৰক্ষা, সংপ্তশাজধত িহুপক্ষীেতা আৰু িহনশীল 
উন্নেনৰ েপ্তৰ িহল পজৰসৰৰ জিষেসমূহৰ ওপৰত ভাৰতৰ েজৃষ্টভংগী প্ৰকাশ কৰাৰ। ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ 
হসপ্তত আমাৰ সংপ্ত াপ্তগ সহাে কজৰপ্তি এক েজক্ষণ-েজক্ষণ উন্নেন অংশীোৰ জহোপ্তপ আমাৰ 
েীঘথজেনীো আৰু উন্নেনশীল কৃতীত্ব প্ৰকাশ কজৰিলল, জিপ্তশষলক ভাৰত-ৰাষ্ট্ৰ সংঘ উন্নেন 
অংশীোজৰত্ব পুজঁি, উন্নেনৰ িাপ্তি অৰ্থােন আৰু িলিােু পজৰেতথ নপ্তক ধজৰ এিজডঅ’17ৰ অধীনত 
জিশ্বিযাপী অংশীোজৰত্বৰ প্ৰজত ভাৰতৰ প্ৰজতশ্ৰুজতৰ সিভথ ত। 
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