
 

িজ-৪ দশ সমুহৰ ( ািজল,জামািন,ভাৰত আৰু জাপান)ম ী 

সমুদায়ৰ   ৰা সংঘৰ সাধাৰন সভাৰ ৬৮ তম সি লনৰ 

বঠকৰ শষত িদয়া যু য়া ছ িব ী 

 

চে ৰ ২৬,২০১৩ 

 

১.  সুৰ া পিৰষদৰ পুনৰগঠন সংগত মতিবিনময় কৰাৰ উে েশ  ৰা সংঘৰ 

সাধাৰন সভাৰ ৬৮ তম সি লনৰ উে াধনৰ পাছত ২৬ চে ৰ তািৰেখ ািজলৰ 

বেদিশক পিৰ মা ম ী,জামানীৰ বেদিশক পিৰ মাৰ যু ৰা ীয় ম ী,ভাৰতৰ 

বেদিশক পিৰ মা ম ী আৰু জাপানৰ িবেদশ পিৰ মা ম ীৰ এক বঠক অনুি ত 
হয় ৷ 

২.  ম ীসকেল স িত কাশ কেৰ য ৰা সংঘৰ সৃি ৰ ৭০ বছৰৰ অ ত ইয়াৰ 

পুনৰগঠনৰ িবষয়েটা  দীঘিদনীয়া সংগ হ ৰেছ ৷ বতমানৰ ত া ানেক সামিৰ 

আ জািতক ত া ান সমুহৰ সেত যুিজঁবৈল সুৰ া পিৰষদৰ জ লতা স েক 

তওঁেলােক ঐক মত কাশ কেৰ ৷একিবংশ শতা ীৰ(21stcentury) ভৗগিলক-

ৰাজৈনিতক বা িৱকতা স েক অিধক  ভােৱ িতফিলত কিৰবৈল হেল য 

ৰা সংঘৰ সুৰ া পিৰষদৰ পুনৰগঠনৰ েজািনয়তা িবষয়েটা অিত ৰু পূণ িবষয়  

তওঁেলােক বঠকত এই স ভত ৰু  আেৰাপ কেৰ ৷সুৰ া পিৰষদত স সািৰত 

ভােৱ িতিনিধ ৰ ব ৱ া কৰা,  আৰ ুকায ম কৰাৰ াৰা আৰ ুআইনস তা 

আৰু ইয়াৰ িস া  সমুহৰ ৰূপায়ন কৰাৰ ত  ইয়াৰ কায মতা অিধক বৃি  

কিৰব পৰা যায় বুিল ম ীসকেল একমত হয় ৷ম ীসকেল ৰন কেৰ য ায় দহ 

বছৰ পূেব অনুি ত ২০০৫ চনৰ িব  সি লনৰ ফলাফলৰ তথ  স িলত কাকতত 

সুৰ া পিৰষদৰ সানকােল পুনৰগঠন কৰাৰ উে েশ  আ জািতক নতৃবৃ  তওঁেলাকৰ 



িনজৰ িভতৰেত িত িতব  হিছল ৷ ২০১৫ ৰ িভতৰত যােত বতমানৰ চুি েয়   

এটা কংি  ফলাফলত উপিনত হয় সই িবষয়ত ম ীসকেল ইয়াক কায ত 

িতফিলত কৰাৰ েচ াক ী তৰ কিৰ তালাৰ েয়াজনীয়তাৰ ওপৰত ৰু  
আেৰাপ কেৰ ৷  

৩.  পূ ৰ িজ-৪ যু য়া ব ব ৰ িবষেয় উে খ কিৰ ম ীসকেল  তওঁেলাকৰ সুৰ া 

পিৰষদৰ পুনৰগঠন সংগেটাত সা জনীন পিৰক নাক িবষয়েটা পুনৰেদাহােৰ ৷ 

আ ৰা ীয়   শাি   আৰু সুৰ া আৰু সংগঠনৰ অন ান  ল  বাহাল ৰািখবৈল 

ৰা সমুেহ আগবেঢ়াৱা অৱদানৰ িবষয়েটা িবেবচনা কৰাৰ লগেত এেকধৰেন  আিজৰ 

ভৗগিলক-ৰাজৈনিতক সত তাক  ভালৈক িতফিলত কিৰবৈল হেল পিৰষদৰ দেুয়াটা 

ণীেত উ য়নশীল ৰা সমুহৰ িতিনিধৰ সংখ া বৃি  কৰাৰ েয়াজনীয়তাৰ িবষেয়ও 

তওঁেলােক িবেবচনা কেৰ ৷ িজ-৪ দশসমুেহ ৰা সংঘৰ সুৰ া পিৰষদৰ নতুন ািয় 

সদস ৰ াথ  িহচােপ তওঁেলাকৰ িত িত সমুহৰ লগেত এখন দেশ আনখন দশৰ 

াথ ক সমথন কৰাৰ িবষয়েটাও পুনৰেদাহােৰ ৷এখন বৃহৎ পিৰষদৰ িভতৰত 

উ য়নশীল দশসমুহৰ ৰু ক, িবেশষৈক আি কাৰ ািয় আৰ ুঅ ািয় সদস তা 

স ভত তওঁেলাকৰ মতামতেকা পুনৰ িনি ত কেৰ ৷এই সংগত, ম ীসকেল সুৰ া 

পিৰষদৰ পুনৰগঠন স েক আি কাৰ দশ সমুহৰ সেত আেলাচনা আৰু স ক বৃি  

কৰােটা  েয়াজনীয়তাক অিধক ৰু  িদেয় আৰু এই িবষয়ত জনু মাহত ৰা সংঘৰ 

সুৰ া পিৰষদৰ পুনৰগঠন স ভত জাপান চৰকােৰ অনুি ত কৰা থম খন জাপান-

আি কা শীষ সি লনৰ াধন তাৰ বােব শংসা কেৰ ৷ অিতিৰ  ভােৱ ম ীসকেল 

কিৰকম(CARICOM) দশ আৰু চৰকাৰৰ মুখসকলৰ ২০১৩ চনৰ ফ ৱাৰী 

মাহত আ ান কৰা  “সুৰ া পিৰষদৰ পুনৰগঠন দীঘ ািয় কৰা িবষয়েটা অিত 

জৰুৰীকািলন” বুিল কৰা  িনেদশক আৰু  আ ৱতী চৰকাৰসমুহৰ মাজত আেলাচনা 

ি য়াক পুনৰ শি শািল কিৰ তালাৰ উে েশ  কিৰকেম হন কৰা েচ াক অিত 

শংসােৰ  হন কেৰ ৷  

৪.  সুৰ া পিৰষদৰ পুনৰগঠনৰ িবষয়েটাত অসামিৰক সমাজ, চাৰ মাধ ম আৰু 

িশ া জগতৰ িবেশষ  সমুহক সামিৰ বৃহ ৰ ভােৱ জিড়ত হাৱাৰ েয়াজিনয়তাক 

ম ীসকেল ীকাৰ কেৰ আৰু এই সংগত তওঁেলােক  চিলত বষৰ এি ল মাহত 



ৰা সংঘৰ পুনৰগঠন িবষয়েটাৰ ৰু  আৰু অপিৰহায তা  শীষক িবতকক অিধক 

িব াৰ কৰাৰ ল েৰ ািজিলয়ান সকেল সি লনৰ আেয়াজন কিৰ হন কৰা েচ াক 

আদৰিন জনাই ৷ 

৫.  সুৰ া পিৰষদৰ পুনৰগঠনৰ স ভত নৱম লািন আ ৱত  চৰকাৰী আেলাচনাৰ 

িস া  িবষেয়ও ম ীসকেল আেলাচনা কেৰ ৷আেলাচনা কালত ম ীসকেল, আ ৱত  

চৰকাৰী আেলাচনা কালত অধ তা কৰা  মহামান  ৰা দূত জািহৰ টািনেন হন 

কৰা ৰু পূণ ভূমীকাক িবেশষৈক  ২৫ জলুাই ২০১২ তািৰেখ তওঁ সাধাৰন সভাৰ 

সভাপিত ল ৰণ কৰা প  আৰু তাত আগবেঢ়াৱা াৱ সমুহৰ বােব সকেলােৱ 

দঢ়ৃতা কাশ কেৰ ৷এই সংগত ম ীসকেল পুনৰ দাহােৰ য সুৰ া পিৰষদৰ ািয় 

আৰু অ ািয় দেুয়াটা ণীৰ সদস তাৰ বৃি ৰ িবষয়েটাত সদস ৰা  সমুহৰ উৎসাহ  

পূণ আৰু সমথন থকাৰ লগেত এই িবষয়েটা সদস  ৰা সমুহৰ মাজত আেলাচনাৰ এটা 

মুখ  িবষয় হাৱা উিচত ৷ম ীসকেল অধ ৰ াৱনাৰ সেত সাম স  ৰািখবৈল 

পৰৱত  আেলাচনাৰ আধাৰ িহচােপ  সংি  কায বািহ তথ ৰ খচৰা এখন ত 

কৰাৰ বােব   আ ান কেৰ ৷ 

৬.  সাধাৰন সভাত ৬৮ লািন সি লনৰ অনানু ািনক পূণাংগ বঠকত আ ৱত  

চৰকাৰী আেলাচনাৰ ি য়াক বাহাল ৰখাৰ িস া ক, সমাধা হাৱা গিত আৰু 

অধ ৰ াৱনাক  ম ীসকেল আদৰিন জনাই ৷ৰা সংঘৰ ৬৮ লািন সাধাৰন 

সভাত কংি  ভােৱ গিত লাভ কৰােটা েয়াজন বুিল ম ীসকেল ৰু  আেৰাপ 

কেৰ  ৷ এই সংগত  তওঁেলােক অিত িনকটবত  হ সহেযািগতােৰ আৰু আনখন 

সদস  দশৰ  আৰ ুসদস  দশৰ পৰ সেত  এৰাধৰাৰ মােজেৰ কাম কৰাৰ 

সিদ ােৰ সদায় কাম কিৰবৈল িবেশষৈক আি কাৰ সেত এক উদাৰতাৰ িভি ত 

আেলাচনা মােজৰা কাম কিৰ আগবঢ়াৰৰ  িত িতক কাশ কেৰ ৷ 

৭.  ম ীসকেল ৬৭তম সাধাৰন সভাৰ সভাপিত  মহামান   ভুক জেৰিমক (VUK 

JEREMIC) আৰু আ ৱত  চৰকাৰী আেলাচনাৰ অধ  মহামান  ৰা দতূ জািহৰ 

টিননৰ েচ াৰ িত কৃত তা কাশ কেৰ ৷ তওঁেলােক সুৰ া পিৰষদৰ জৰুৰী 

কািলন ভােৱ েয়াজন পুনৰগঠনৰ িবষয়েটাক কায ত িতফিলত কৰাৰ উে শ েৰ  

৬৮তম সাধাৰন সভাৰ সভাপিত মহামান   জ`ন আেশ(John Ashe)আৰু 



আ ৱত  চৰকাৰী আেলাচনাৰ অধ ৰ সেত িনকটবত  হ কাম কৰাৰ বােব ই কু 
৷ 

 

লুইজ এলবাট`িফ ইেৰেডা মছােডা 

ািজলৰ বিহ:পিৰ মা ম ী 

 

ইেডা ৱচটাৰেৱে  

জামানীৰ বেদিশক পিৰ মাৰ সংযু  ম ী 

 


