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জি4 মন্ত্রীপর্যায়ের যর্ৌথ যেস জিিৃজি
যসয়েম্বর 22, 2021
.

1. 22 যে যসয়েম্বর 2021 -এ জিউ ইেয়কয রাষ্ট্রপুয়ের 76 িম সাধারণ অজধয়িেি চলাকালীি জি4
-এর জিয়েেমন্ত্রী গণ র্থাক্রয়ম ব্রাজিয়লর জিয়েেমন্ত্রী জিি এয়েয়লজি জমস্টার আলিায়িয া ফ্র্যায়কা ফ্র্াকা,
িামযাজির যেডায়রল জিয়েেমন্ত্রী জিি এয়েয়লজি জমস্টার যিইয়কা মাস, ভারয়ির জিয়েেমন্ত্রী জিি
এয়েয়লজি ডঃ সুব্রাহ্মজিোম িেেংকর এিং িাপায়ির পররাষ্ট্র জিষেক মন্ত্রী জিি এয়েয়লজি জমস্টার
যমায়িজগ যিাজসজমৎসু জমজলি িয়েয়েি। মন্ত্রগণ জিকােেীল এিং মু য অিোিকারী যেেি জল সি
সমসামজেক জিয়ের িাস্তি অিস্থায়ক েজিেজলি কয়র জিরাপত্তা পজরষেয়ক আরও যিাইধ, কার্যকর
এিং েজিজিজধত্বেীল করার িিয সংস্কায়রর িরুরীিার উপয়র যর াপাি কয়রি।
2. জি4 মন্ত্রীগণ, রাষ্ট্রপুয়ের সাধারণ অজধয়িেয়ির 75 িম অজধয়িেয়ির কািকয়মযর পর্যায়লাচিা
কয়রি এিং স্বাগি িািাি যর্, রাষ্ট্রপুয়ের 75 িষয উোর্াপয়ির (A/RES/75/1) স্মারক
য াষণাপয়ে যর্মিটি উয়ে

করা িয়েয়ে যর্ ," জিরাপত্তা পজরষয়ের সংস্কায়রর আয়লাচিাে ধীয়র ধীয়র

িিু ি োণ সঞ্চার করার িিয'' সকল রাষ্ট্র েধাি এিং সরকার েজিশ্রুজি িদ্ধ , 75/ 569 -এর
যসই জসদ্ধান্ত অজধয়িেয়ি েজিেজলি িয়েয়ে । এই যেক্ষাপয়ে, মন্ত্রীরা িাজিসংয় র মিাসজচিয়ক
েয়োিিীে সিােিা েোয়ির েস্তুজিয়কও স্বাগি িাজিয়েয়েি, যর্মিটি 10 যসয়েম্বর 2021 এর
"আমায়ের অজভন্ন এয়িন্ডা" েজিয়িেয়ি েকাে করা িয়েয়ে। মন্ত্রীরা আরও স্বাগি িািাি যর্, আন্ত
সরকার আয়লাচিার যকা-যচোরমযািয়ের (আইজিএি) দ্বারা েস্তুি এজলয়মন্টস যপপার সেসয রায়ষ্ট্রর
অিস্থাি

ও

েস্তায়ির

আংজেক

ি ণািলীর

সায়থ

েকাজেি

িয়েয়ে।

3. জি 4 মন্ত্রীরা আইজিএি-এয়ি অিজিজিলয়ম্ব একক িজথর জভজত্তয়ি সাধারণ পজরষয়ে এটি গ্রিয়ণর
লয়ক্ষয, পাঠ্যজভজত্তক আয়লাচিার িিয কাি করার যক্ষয়ে েৃঢ় েিযে িযক্ত কয়রি। মন্ত্রীরা এই লয়ক্ষয,
রাষ্ট্রপুয়ে িায়ের েজিজিজধেলয়ক

76 িম সাধারণ পজরষয়ের সভাপজি এিং আইজিএি -এর

যচোরমযায়ির েয়চষ্টায়ক সমথযি করার িিয

এিং গৃিীি জসদ্ধায়ন্তর একটি

সড়া তিজর করার যক্ষয়ে

একটি একক পাঠ্যয়ক একটি জভজত্ত জিসায়ি জিকায়ের উপােি জল জচজিি করার িিয জিয়েয ে জেয়েয়েি
। মন্ত্রীরা একটি জিজেয ষ্ট সমেসীমার ময়ধয সুজিজেয ষ্ট েলােল যপয়ি অিযািয সংস্কার-মািজসকিার যেে
এিং যগাষ্ঠী সি সকল আগ্রিী সেসয রায়ষ্ট্রর সায়থ আয়লাচিায়ক আরও িীব্র করার জসদ্ধান্ত জিয়েয়েি।
4. জি4 মন্ত্রীরা পুিরাে জিজিি কয়রয়েি যর্, আন্তিযাজিক োজন্ত এিং সুরক্ষা িিাে রা ার যক্ষয়ে

জচরিটিল এিং উদ্ভূ ি েজিিন্ধকিার যক আরও ভায়লাভায়ি সামলািার িিয জিরাপত্তা পজরষেয়ক
সক্ষম করার যক্ষয়ে, অপজরিার্য িল উভে েকায়রর স্থােী এিং অস্থােী পেি জলয়ক িজধযি করয়ণর
মাধযয়ম

জিরাপত্তা

পজরষয়ের

সংস্কার

কািটি

করা

এিং

এর

মাধযয়ম

কার্যকররূয়প পালি করা।এই পজরয়েজক্ষয়ি মন্ত্রীরা, এিুলউইজি সম্মজিপয়ে

িায়ের

োজেত্ব

আরও

এিং জসরয়ি য াষণাপয়ে

জিজিি কমি আজফ্র্কাি পজিেি (জসএজপ) যক িায়ের েৃঢ় সমথযি করার কথা িযক্ত কয়রয়েি।
5. জি4 মন্ত্রীরা, সংস্কার কৃ ি জিরাপত্তা পজরষয়ে িিু ি স্থােী পেোথী জিয়সয়ি িায়ের এয়ক অপয়রর
োথীয়ের সমথযি করার কথা পুিরাে িযক্ত কয়রয়েি।এই পজরয়েজক্ষয়ি মন্ত্রীরা,
জিউ ইেকয
যসয়েম্বর22,2021
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