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বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ বিউ য়কক  ভ্ৰমণ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সুৰক্ষা পবৰষেত 
ভাৰতৰ সভাপবতত্ব পেদক্ষপৰ নিতৃত্বৰ িাদি (16-19 আগষ্ট 
2021) 
আগষ্ট 15, 2021 
 

1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকদে বিউ য়কক  ভ্ৰমণ কবেি োষ্ট্ৰ সংঘ সুেক্ষা পবেষেে 
(ইউএিএছবি) ভােতে সভাপবতত্বত আেু েটুা উচ্চ-স্তে অিুষ্ঠািে সভাপবতত্ব কবেি 18 আেু 
19 আগষ্ট তাবেদে। আগষ্ট 18, 2021 তাবেেে প্ৰথম অিুষ্ঠািদটা হ’ি এক মুকবি তকক  
‘েক্ষকসকিক সুেবক্ষত কো: প্ৰযুবি আেু শাবি েক্ষা’ে ওপেত, আেু আগষ্ট 19, 2021 
তাবেেে বিতীয় অিুষ্ঠািদটা হ’ি এক উচ্চ-স্তেে বিিৃবত ‘সন্ত্ৰাসিােী কাযকই সৃবষ্ট কো 
আিঃোষ্ট্ৰীয় শাবি আেু সুেক্ষাে প্ৰবত ভািুবক’ে ওপেত। এই েদুয়া বিষয় হহদছ ভােতে 
অগ্ৰাবিকাে ইউএিএছবি-ত বিজে সভাপবতত্বে। 
 

2. শাবি েক্ষাে ওপেত মুকবি তকক ই ‘েক্ষকক েক্ষা বেয়া’ বিষয়ে ওপেত মদিাদযাগ বেি, যাে 
বভতেত থাবকি আিুবিক প্ৰযুবিগত উপকেণে িযৱহাে শাবিেক্ষকসকিে সুেক্ষা আেু বিোপত্তা 
উন্নত কোে িাদি আেু শাবি েক্ষা অবভযািসমূহ সহায় কোে িাদি ইয়াে বিয়মসমূহ সঠিক 
আেু কাযককাবেভাদৱ েূপায়ণ কবেিলি। এই সন্দভক ত, ভােদত, োষ্ট্ৰ সংঘে সহদযাগত, ইউিাইট 
এদৱে মঞ্চ মুকবি কবেি, বয এক পবেবিবত সজাগতা ছফটদৱে প্ৰগ্ৰাম যাে সহায়ত শাবি েক্ষা 
কাযক ককন্দ্ৰ এটাই এক সংঘষক অঞ্চিে ভূবমে পবেবিবত প্ৰকৃত সময়ে বভবত্তত েশৃযায়ি আেু 
বিদেষণ কবেি পাবেি। এই প্ৰকল্পদটাদৱ উদেশয কবেদছ আিুবিক তত্বাৱিাি প্ৰযুবিে প্ৰভাৱ 
প্ৰেশকি কো অসমবমত ভািুবকে সন্ধািে ওপেত। ইয়াে িক্ষয হহদছ োষ্ট্ৰ সংঘ শাবি 
েক্ষকসকিে বশবিে বিোপত্তা, সামবগ্ৰক সুেক্ষা পবেবিবত, আেু পবেবিবতগত সজাগতাে মাি 
উন্নত কো। ভােদত োষ্ট্ৰ সংঘে হসদত অংশীোেীত্ব কবেদছ ইউিাইট এদৱে মঞ্চ প্ৰাথবমকভাদৱ 
িাবেটা োষ্ট্ৰ সংঘ শাবি েক্ষা অবভযািত মুকবি কবেিলি: এমইউআইএছএমএ (মাবি), 
ইউএিএমআইএছএছ (েবক্ষণ িুডাি), ইউএিএফআইবিৱাইবপ (িাইপ্ৰাি) আেু এএমআইএছঅ’এম 
(কিামাবিয়া)।  
 

3. ভােত িেকাে আেু োষ্ট্ৰ সংঘে মাজত ‘শাবি েক্ষাত প্ৰযুবিে িাদি অংশীোেীত্ব’ পেদক্ষপে 
সমথকিত এক িুজািুবজে স্মােকপত্ৰ স্বাক্ষে হ’ি িুবি আশা কো হহদছ এই ভ্ৰমণত। এই 



িুজািুবজে স্মােকপত্ৰে কাযককবে মািযমসমূহ হ’ি োষ্ট্ৰ সংঘে শাবি েক্ষাে ককন্দ্ৰ (বিইউএিবপদক 
– ভােতীয় পক্ষত) আেু ইউ এি বি4আইএছআে একাদডবম শাবি কাযকে (বিদেকশ, বিয়ন্ত্ৰণ, 
কযাগাদযাগ, কবিউটাে, ইদেবিদজঞ্চ, তত্বাৱিাি আেু পবেেশকিকেণ) বয এদেদিত (ওগাণ্ডা) 
বিত োষ্ট্ৰ সংঘে ফািে পো। 
 

4. 19 আগষ্ট তাবেদে, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় এক বিিৃবত সদেিিে সভাপবতত্ব কবেি 
আইএছআইএি/ডা’ইদছ সৃবষ্ট কো ভািুবকে ওপেত োষ্ট্ৰ সংঘে সািােণ সবিিে ছয়-মাদহকীয়া 
বিিৃবতে ওপেত, যাে সূিী হহদছ “সন্ত্ৰাসিােী কাযকই সৃবষ্ট কো আিঃোষ্ট্ৰীয় শাবি আেু সুেক্ষাে 
প্ৰবত ভািুবক”। 
 

5. এই ভ্ৰমণ কািত, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় োষ্ট্ৰ সংঘ সুেক্ষা পবেষেে এই উচ্চ-স্তেে ঘটিাদিােে 
িাবহদে িগদত আি সেসয োজযসমূহে বিদেশ মন্ত্ৰীসকিে হসদত বিপক্ষীয় হিঠক কবেি। 

িতুি বেল্লী 
আগষ্ট 15, 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. 

 
 


