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রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রীর বকৃ্ততা  
সসঞ্জেম্বর 25, 2021 

 

প্রধানমন্ত্রী 25সে সসঞ্জেম্বর 2021 তাররঞ্জে চলঞ্জত থাকা রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার (ইউএনরিএ)76 তম 

অরধঞ্জবেঞ্জনর উচ্চপর্যায় রবভাঞ্জে বকৃ্ততা প্রদান কঞ্জরঞ্জেন।এটি রেল  ইউএনরিএ-র উচ্চপর্যায় সপ্তাঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর 

চতুথয বকৃ্ততা। 

2.  ইউএনরিএ-সত তাাঁর বকৃ্ততা প্রদাঞ্জনর আঞ্জে, সাধারণ সভার 76তম অরধঞ্জবেঞ্জনর সভাপরত রেি 

এঞ্জেঞ্জলরি রমস্টার আবদলু্লা োরেদ প্রধানমন্ত্রীঞ্জক স্বােত িানান। 

3.  76 তম ইউএনরিএ-র রবতঞ্জকয র প্ররতপাদয রবষয় রেল " সকারভড-19 সথঞ্জক আঞ্জরােয লাঞ্জভর প্রতযাোর 

মাধযঞ্জম রিরতিাপকতা ততরর করা, টিঞ্জক থাকার ক্ষমতাঞ্জক পুনেযঠন করা, গ্রঞ্জের প্রঞ্জয়ািঞ্জন সাড়া সদওয়া, 

িনেঞ্জণর অরধকারঞ্জক সম্মান করা এবং রাষ্ট্রপুেঞ্জক পুনরুজ্জীরবত করা।" 

4 আি আন্তিয ারতক সম্প্রদায় সর্ সকল রবরভন্ন গুরুত্বপূণয সমসযার সমাকারবলা করঞ্জে প্রধানমন্ত্রী তাাঁর বকৃ্ততায় 

সসই প্রসঙ্গগুরলঞ্জক েুাঁ ঞ্জয় সেঞ্জেন। 

> েণতঞ্জন্ত্রর িননীঞ্জক প্ররতরনরধত্ব কঞ্জর এবং তার রনিস্ব অরভজ্ঞতার রভরিঞ্জত, প্রধানমন্ত্রী রনরিত কঞ্জরঞ্জেন 

সর্, েণতন্ত্র উদ্ধার করঞ্জত পাঞ্জর, েণতন্ত্র উদ্ধার কঞ্জরঞ্জে। 

> তাাঁর োসঞ্জনর দরৃিভঙ্গী েল সর্োঞ্জন সমর ত এবং সমদেব রবকাঞ্জের মাধযঞ্জম সকউ রপরেঞ্জয় থাঞ্জক না।   

> তবরিক উন্নয়ঞ্জনর সক্ষঞ্জে ভারঞ্জতর উন্নয়ঞ্জনর প্রভাব স্পি - র্েন ভারত উন্নরত কঞ্জর তেন রবঞ্জির উন্নরত 

েয়; র্েন ভারত সংস্কার কঞ্জর,  রবি তেন রূপান্তররত েয়। 

> প্রাকৃরতক রবপর্যঞ্জয় সাড়া সদওয়া এবং এই অঞ্চঞ্জল ও তার বাইঞ্জর রনরাপিায় সামরগ্রক অবদানকারী রেঞ্জসঞ্জব 

ভারঞ্জতর গুরুত্ব রঞ্জয়ঞ্জে। 

> েুব েীঘ্রই ভারত পুনরায় রবঞ্জি টিকা সরবরাে করা  শুরু করঞ্জব। 

> ভারত তার েণতারন্ত্রক মলূযঞ্জবাধ রনরিত করার সময় সকাটি সকাটি মানঞু্জষর তদনরিন িীবঞ্জন প্রর্ুরক্তর 

রূপান্তরকামী ভূরমকায় অগ্রোমী েঞ্জয়ঞ্জে । 
> একটি তবরচেময়, রিরতেীল এবং প্রসাররত মলূযঞ্জবাঞ্জধর েংৃেল এবং উৎপাদন সকন্দ্রগুরল েল আমাঞ্জদর 
সমরিেত স্বাঞ্জথয। 



>পূূ্ণনযবীকরণ সর্ােয এবং সবিু োইঞ্জরাঞ্জিন সে িলবায়ু সংক্রান্ত কাঞ্জি ভারঞ্জতর একটি সিারাঞ্জলা সরকডয  
রঞ্জয়ঞ্জে এবং উচ্চাোপূণয দরৃিভঙ্গী রঞ্জয়ঞ্জে। 
>প্রধানমন্ত্রী প্ররতরক্রয়ােীল রচন্তাভাবনা এবং চরমপন্থার রবরুঞ্জদ্ধ সাবধান কঞ্জরঞ্জেন এবং রবজ্ঞানরভরিক সর্ৌরক্তক 
ও প্রেরতেীল রচন্তাভাবনার প্রস্তাব রদঞ্জয়ঞ্জেন। সন্ত্রাসবাদঞ্জক র্ারা রািননরতক োরতয়ার রেঞ্জসঞ্জব বযবোর করঞ্জেন 
তাঞ্জদর কাঞ্জে এটি রবপরীতমেুী েঞ্জয় রিঞ্জর আসঞ্জব। 
> আিোরনস্তাঞ্জনর রবষঞ্জয়, প্রধানমন্ত্রী আিোঞ্জনর মাটিঞ্জক সন্ত্রাসবাঞ্জদর িনয বযবোর না করার িনয আেবান 
িারনঞ্জয়ঞ্জেন। আিোরনস্তাঞ্জনর দরুাবিাঞ্জক অনয সদে দ্বারা সুরবধা রেঞ্জসঞ্জব বযবোর করাও উরচত নয়। আিোন 
মরেলা, রেশু এবং সংেযালঘুঞ্জদর প্ররত রবঞ্জির দায় রঞ্জয়ঞ্জে। 
> রাষ্ট্রপুঞ্জের রনরাপিা পররষঞ্জদ ভারঞ্জতর সভাপরতত্বকাঞ্জল  সামরুিক সুরক্ষার উপঞ্জর একটি গুরুত্বপূণয 
িলািঞ্জলর নরথ ভারত ততরর কঞ্জররেল। 
> মোসাের এবং সসগুরলর সম্পদগুরলঞ্জক অপবযবোর করা নয়, বযবোর করা উরচত।   
> সমিু েল আন্তিয ারতক বারণঞ্জিযর িীবনঞ্জরো স্বরূপ, এঞ্জক সম্প্রসারণ এবং একারধপতযর োত সথঞ্জক রক্ষা 
করা উরচত। 
> রাষ্ট্রপঞু্জের কারর্যকাররতা এবং রবিাসঞ্জর্ােযতাঞ্জক বরৃদ্ধ করা আবরেযক। এই রবষঞ্জয় অঞ্জনক প্রশ্ন রঞ্জয়ঞ্জে।  

5.  রক্রয়ারেলতার প্ররতবন্ধকতা এবং রবপরীত প্রকৃরতর মাো থাকা সঞ্জেও 76তম ইউএনরিএ ভারঞ্জতর কাঞ্জে 

একটি গুরুত্বপূণয মঞ্চ রেল। রবকােেীল রবঞ্জির েীষযিানীয় কন্ঠস্বর রেঞ্জসঞ্জব 76 তম ইউএনরিএ-র উচ্চপর্যায় 

রবভাঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর বকৃ্ততা, সকারভড-19 এবং ভযাকরসঞ্জনর সমতা সথঞ্জক আন্তিয ারতক সন্ত্রাসবাদ, আিোরনস্তান, 

আন্তিয ারতক োরন্ত এবং সুরক্ষা, সংস্কাররত বহুপারক্ষকতা এবং রিরতেীল রবকাে  অবরধ এক সুদীঘয পাল্লার 

সমসযার উপঞ্জর ভারঞ্জতর দরৃিভরঙ্গ তুঞ্জল ধরার একটি সুঞ্জর্াে প্রদান কঞ্জরঞ্জে।রাষ্ট্রপুঞ্জের সাঞ্জথ আমাঞ্জদর 

সম্পৃক্ততা, দরক্ষণ-দরক্ষণ উন্নয়ঞ্জনর অংেীদার রেঞ্জসঞ্জব রবঞ্জেষত ভারত-রাষ্ট্রপেু উন্নয়ন অংেীদারী তেরবল, 

উন্নয়ঞ্জনর িনয অথযায়ন এবং িলবায়ু পররবতয ন সে এসরডরি 17 এর অধীঞ্জন তবরিক অংেীদাররঞ্জত্বর ধারণার 

প্ররত ভারঞ্জতর অঙ্গীকাঞ্জর সপ্ররক্ষঞ্জত আমাঞ্জদর দীঘযরদঞ্জনর ক্রমবধযমান রবিাসঞ্জর্ােযতাঞ্জক তুঞ্জল ধরঞ্জতও সাোর্য 

কঞ্জরঞ্জে।        
 
রনউ রদরল্ল 
সসঞ্জেম্বর 25, 2021 
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