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1. 22 চেপ্তেম্বৰ 2021 তাৰৰপ্তে, ৰি4 চেশসমূহৰ ৰিপ্তেশ মন্ত্ৰীসকপ্তে, মাননীয় ৰমিঃ কােলছ এল্বাপ্ত্লা
চেনপ্তকা চেনকা, ব্ৰাৰিেৰ ৰিপ্তেশ মন্ত্ৰী, মাননীয় ৰমিঃ চহইপ্তকা মাছ, িামলানীৰ চকন্দ্ৰীয় ৰিপ্তেশ
মন্ত্ৰী, মাননীয় ডিঃ েু ব্ৰামৰনয়াম িয়শংকৰ, ভাৰতৰ ৰিপ্তেশ ৰিষয়ক মন্ত্ৰী আৰু মাননীয় ৰমিঃ
ম’চ্ৰি ্’ৰছৰম্েু , িাপানৰ ৰিপ্তেশ মন্ত্ৰী, েি হয় ৰনউ য়কল ৰ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সাধাৰণ সভাৰ 76তম
অৰধপ্তেশনত। মন্ত্ৰীপ্তকইিপ্তন সুৰক্ষা পৰৰষেৰ সংপ্তশাধনৰ গুৰুত্ব উপ্তলেখে কপ্তৰ ইয়াক অৰধক আইনী,
কাৰ্লকৰৰ আৰু প্ৰৰতৰনৰধত্বশীে কৰাৰ িাপ্তি সমসামৰয়ক ৰিশ্বৰ িাস্তে প্ৰৰতফৰেত কৰৰ ৰ্াৰ
ৰভতৰত উন্নয়নশীে চেশ আৰু মুেয অেোনকাৰী আপ্তছ।
2. ৰি4 মন্ত্ৰীপ্তকইিপ্তন, ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সাধাৰণ সভাৰ 75তম েক্ৰৰ কাম ৰনৰীক্ষণ কৰৰ, আেৰৰণ িনাই
চৰ্ সভােপ্তন ৰনিৰ ৰসদ্ধান্ত 75/569ত ৰািয আৰু েৰকাৰৰ প্ৰমুেসকেৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰত প্ৰৰতফৰেত
কৰৰপ্তছ “সুৰক্ষা পৰৰডফৰ সংপ্তশাধনৰ ওপৰত আপ্তোেনাত নতু ন িীেন ৰেয়া”ৰ প্ৰৰত, ৰাষ্ট্ৰ
সংঘৰ 75তম িাৰষলকীৰ স্মৰণ অনুষ্ঠানত চঘাষণাত (এ/আৰইএছ/75/1) উপ্তলেখে কৰা অনুৰ্ায়ী।
এই

সন্দভল ত,

মন্ত্ৰীপ্তকইিপ্তন েিপ্তত ৰাষ্ট্ৰ-সংঘ সাধাৰণ সৰেিৰ তৎপৰতাৰ

প্ৰপ্তয়ািনীয় সমৰ্লন প্ৰোন কৰাৰ, 10

আেৰৰণ িনাই

চেপ্তেম্বৰ 2021 তাৰৰেৰ চতওঁৰ ৰিিৃৰত “আমাৰ

উমমহতীয়া সূেী”ত প্ৰকাশ কৰাৰ েপ্তৰ। মন্ত্ৰীপ্তকইিপ্তন আন্তিঃেৰকাৰী ৰমমাংসাৰ (আইৰিএন) সহসভাপৰতসকপ্তে প্ৰস্তুত কৰা উপাোন পত্ৰৰ ৰিকাশৰ আেৰৰণ িনাই, সেসয ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অে্ান
আৰু প্ৰস্তােৰ আংৰশক অেোনৰ সসপ্তত।
3. ৰি4 মন্ত্ৰীপ্তকইিপ্তন ৰনিৰ েৃঢ় সংকল্প প্ৰকাশ কপ্তৰ আইৰিএন-ত পাঠ-ৰভৰিক ৰমমাংসা মুকৰে
কৰাৰ ফাপ্তে কাম কৰাৰ প্ৰৰত অনৰনপেপ্তম, এেন একক নৰৰ্ৰ ৰভৰিত, সাধাৰণ সভাত ইয়াৰ
গ্ৰহণৰ প্ৰৰত েক্ষয ৰাৰে। মন্ত্ৰীপ্তকইিপ্তন, এই সন্দভল ত, ৰনপ্তেলশ ৰেয় ৰাষ্ট্ৰ সংঘমে চতওঁপ্তোকৰ
প্ৰৰতৰনৰধত্বক 76তম সাধাৰণ সভাৰ সভাপৰত আৰু আইৰিএন-ৰ সভাপৰতৰ প্ৰপ্তেষ্টাসমূহ সমৰ্লন
কৰৰিমে, আৰু এক ড্ৰাফ্ সৰমধানৰ ৰভৰি ৰহোপ্তপ এক একমাত্ৰ একৰত্ৰত পাঠ ৰিকাশ কৰাৰ
উপায় ৰেনাক্ত কৰৰিমে। মন্ত্ৰীপ্তকইিপ্তন সকপ্তো সম্বন্ধীয় সেসয ৰাষ্ট্ৰৰ সসপ্তত আপ্তোেনা তীব্ৰ
কৰৰিমে ৰসদ্ধান্ত েয়, আন সংপ্তশাধন-ৰেন্তাৰ চেশ আৰু চিা্প্তক ধৰৰ, এক ৰনৰেল ষ্ট সময় সীমাত
ফোফে ৰনণলয় কৰৰিমে।
4. ৰি4 মন্ত্ৰীপ্তকইিপ্তন পুনৰ ৰনৰিত কপ্তৰ চৰ্ সুৰক্ষা পৰৰষেৰ সংপ্তশাধন অৰনিাৰ্ল েুপ্তয়া ৰিভািৰ এক
ৰিস্তাৰৰ চৰ্াপ্তিৰে, ্ায়ী আৰু অ-্ায়ী আসন, সুৰক্ষা পৰৰষেক সক্ষম কৰৰিমে সো-িটিে আৰু
উেীয়মান প্ৰতযাহ্বানৰ সন্মুেীন চহাোৰ িাপ্তি আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় শাৰন্ত আৰু ৰনৰাপিা ৰক্ষাৰ প্ৰৰত, আৰু

চসপ্তয় ৰনিৰ োৰয়ত্ব অৰধক কাৰ্লকাৰৰভাপ্তে পােন কৰৰিমে। এই সন্দভল ত, মন্ত্ৰীপ্তকইিপ্তন ৰনিৰ েৃঢ়
সমৰ্লন প্ৰকাশ কপ্তৰ সাধাৰণ আৰেকান অে্ানৰ (ৰেএৰপ) এপ্তিােৰেৰন ঐকযমত আৰু ৰেপ্ত্ল
চঘাষণাত উপ্তলেখে কৰা অনুৰ্ায়ী।
5. ৰি4 মন্ত্ৰীপ্তকইিপ্তন ৰনিৰ সমৰ্লন পুনৰ ৰনৰিত কপ্তৰ ইিপ্তন ৰসিনৰ প্ৰাৰ্ীত্বৰ প্ৰৰত এক সংপ্তশাৰধত
সুৰক্ষা পৰৰষেৰ নতু ন ্ায়ী সেসয ৰহোপ্তপ।
জিউ য়ৰ্ক
চেপ্তেম্বৰ 22, 2021
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