
Prime Minister to chair UN Security Council High-Level 

Open Debate on “Enhancing Maritime Security: A Case For 

International Cooperation” 
August 08, 2021 
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উচ্চস্তরীয় ক্ষ ালাযমলা আযলাচিাসভায় প্রধািমন্ত্রী ক্ষপৌযরাদ্রহিয 
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প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আগামীকাল (৯ আগস্ট) বিরকল সার়ে পাাঁচটায় বিবিও কনফারেরেে মাধযরম 

'সামুবিক বনোপত্তা িৃদ্ধি : আন্তর্জাবিক সহর াবগিাে মেরে একটট অনুসন্ধারনে বিষয়' শীষ জক োষ্ট্রসংঘ 

বনোপত্তা পবেষরদে এক উচ্চস্তেীয় ম ালারমলা আরলাচনাসিায় মপৌরোবহিয কেরিন। 
এই আরলাচনাসিায় োষ্ট্রসংঘ বনোপত্তা পবেষরদে সদসয মদশগুবলে সেকাে প্রধান ও োষ্ট্র প্রধানো ম াগ 

মদরিন িরল মরন কো হরে। এছা়োও োষ্ট্রসংরঘে শীষ জ স্থানীয় আবধকাবেক এিং গুরুত্বপূর্ জ আঞ্চবলক 

সংগঠনগুবলে প্রবিবনবধোও আরলাচনাসিায় ম াগ মদরিন। সামুবিক অপোধ দমন এিং বনোপত্তা হীনিা িথা 

মনৌ-িাবর্র্য মেরে সহর াবগিারক আেও মর্িিু কোে মি বিষয়গুবল বনরয় সিায় ম ালারমলা আরলাচনা 

হরি। 
োষ্ট্রসংঘ বনোপত্তা পবেষরদ সামুবিক বনোপত্তা ও অপোধ সম্পবকজি বিবিন্ন বদক বনরয় ইবিমরধযই আরলাচনা 

হরয়রছ এিং মসই মপ্রবেরি প্রস্তািও পাশ হরয়রছ। অিশয, এই প্রথম সামুবিক বনোপত্তা বনরয় পৃথক িারি 

পবেষরদে পে মথরক উচ্চপ জারয় এধেরর্ে আরলাচনাসিাে আরয়ার্ন কো হরয়রছ। এটা অিযন্ত িাস্তি ম , 

মকান একটট মদশ একক িারি সামুবিক বনোপত্তাে বিবিধ চযারলঞ্জ প্রবিরোরধ সেম নয়। িাই, োষ্ট্রসংঘ 

বনোপত্তা পবেষরদ এেকম একটট গুরুত্বপূর্ জ বিষয় বনরয় ম ালারমলা ও িযাপক আরলাচনাে প্ররয়ার্নীয়িা 

েরয়রছ। সামুবিক বনোপত্তাে মেরে একটট সুসংিি প্রয়াস গ্রহর্ মনৌ-িাবর্র্য মেরেে সুেো ও সহায়িায় 

গুরুত্বপরূ্ জ হরয় ওরঠ। মসই সরে বচোচবেি ও অবচোচবেি সামুবিক বিপদগুবলে মমাকাবিলাও সহর্ হয়। 
উরে  কো ম রি পারে, বসনু্ধ সিযিাে সময় মথরক িােরিে ইবিহারস মহাসাগরেে গুরুত্বপরূ্ জ িূবমকা েরয়রছ। 

আমারদে সিযিাগি ননবিকিাে ওপে বিবত্ত করে এটা সি জদাই বিরিচনা কো হয় ম , অবিন্ন সমদৃ্ধি ও শাবন্তে 

মেরে সমিু গুরুত্বপূর্ জ িূবমকা পালন করে। এই বিষয়টটরক বিরিচনায় মের  প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী 

২০১৫ সারল এই অঞ্চরল সি মদরশে বনোপত্তা ও অগ্রগবিে র্নয 'সাগে' কম জসূবচ গ্রহর্ করেন। এই কম জসূবচরি 

মহাসাগরেে দীঘ জস্থায়ী সদ্ব্যিহাে সহ এই অঞ্চরল এক বনোপদ ও বস্থবিশীল মনৌ-িাবর্র্য িযিস্থাে কাঠারমা গর়ে 

মিালাে ওপে অগ্রাবধকাে মদওয়া হয়। ২০১৯-এ পূি জ এবশয়া বশ ে সরেলরন 'সাগে' উরদযাগরক আেও প্রসাবেি 

কোে িযাপারে পদরেপ গ্রহর্ কো হয়। এই উরদযাগ সম্পরকজ মসসময় আেও িলা হয়, িােি-

প্রশান্তমহাসাগেীয় প্রয়ারসে মাধযরম 'সাগে' কম জসূবচে ওপে আেও গুরুত্ব মদওয়াে প্ররয়ার্নীয়িা েরয়রছ, 

 ারি ৭টট গুরুত্বপূর্ জ বিষরয় আেও মিবশ নর্ে মদওয়া  ায়। এগুবল হল - সামুবিক বনোপত্তা সহ সামুবিক 

িাস্তুিন্ত্র; সামুবিক সম্পদ; দেিা িৃদ্ধি ও সম্পদ িাগািাবগ; বিপ জয় ঝুাঁ বক হ্রাস ও িযিস্থাপনা; বিজ্ঞান, প্র ুদ্ধি 

ও বশো প্রবিষ্ঠানগুবলে মরধয সহর াবগিা এিং িাবর্দ্ধর্যক ম াগার াগ ও মনৌ পবেিহর্। 



বনোপত্তা পবেষরদে উচ্চস্তেীয় এই আরলাচনাসিায় প্রথম িােিীয় প্রধানমন্ত্রী বহরসরি শ্রী মমাদী মপৌরোবহিয 

কেরি চরলরছন। োষ্ট্রসংঘ বনোপত্তা পবেষরদে ওরয়িসাইরট এই আরলাচনাসিা সোসবে সম্প্রচাবেি হরি 

আগামীকাল িােিীয় সময় বিরকল ৫টা ৩০ বমবনট মথরক। 

 

নিউ নিনি 

অগাষ্ট 08,2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


