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এচিয়া সহয াচিতা আয ািনাৰ 17তম মন্ত্ৰী বৈঠক 
জানুৱাৰী 21, 2021 
 

1. "নতুন স্বাভাৱৱক আৰু সুৰৱিত আৰু স্বাস্থ্যকৰ পৰ্যটন" ৱিষয়ৰ ওপৰত এৱিয়া সহযৰ্াৱিতা 
আয ািনাৰ (এ ৱি ৱি) 17তম মন্ত্ৰী বিঠক ভাৰিুযযৱ  ধৰযে 21 জানুৱাৰী 2021 তাৱৰযে 
অনুৱিত কৰা হয়। ৱিযেশ ৱিষয়ক মন্ত্ৰা য়ৰ সৱিি (পূৱ), ৱমযেে ৱৰভা িাাংগু ী োযশ এই 
বিঠকত ভাৰতক প্ৰৱতৱনৱধত্ব কযৰ। 
 

2. ৱনজৰ মন্তিযত, সৱিি (পূৱ) িৰাকীযয় ককাৱভি-19 মহামাৰীযয় উত্থাপন কৰা প্ৰতযাহ্বানৰ 
ৱিৰুযে এক সমৱিত প্ৰৱতৱিয়াৰ িাযি আহ্বান কযৰ, এয়া উযেে কৱৰ কৰ্ ৱিশ্বযজাৰা অৰ্যননৱতক 
পুনযৰাোৰৰ িাযি শৱিশা ী িহুপিীয় সহযৰ্াৱিতাৰ প্ৰযয়াজন। এই সন্দভয ত, সৱিি (পূৱ) 
িৰাকীযয় কয় কৰ্ ৰ্ৱেও জীৱৱকা উভতাই অনাৰ িাযি পুৰৱে িযৱসায়সমূহৰ পুনৰুত্থানৰ 
প্ৰযয়াজন, আৱম উদ্ভাৱন আৰু পৱৰপূৰকৰ ওপৰযতা মযনাযৰ্াি ৱেি  াৱিি, নতুন িযৱসায় প্ৰৰ্া 
সন্ধান কৱৰ। 
 

3. সাংস্থ্াপন সুৱনৱিত কৱৰিন  আৰু সাাংসৃ্কৱতক আৰু প্ৰাকৃৱতক ঐৱতহয ৰিাৰ িাযি পৰ্যটন েণ্ড 
পুনযৰাোৰ আৰু পুনঃৱনমযােৰ িভীৰ প্ৰযয়াজন ৱিনাি কৱৰ, সৱিিজযন (পূৱ) উযেে কযৰ কৰ্ 
ভাৰযত পৰ্যটনৰ প্ৰিাৰ ওপৰত মযনাযৰ্াি ৱেযে ৱনজৰ 3টি ককৌশ ৰ অন্তিযত ৰ্াৰ ৱভতৰত আযে 
"িাৱেজয, পৰ্যটন আৰু প্ৰৰু্ৱি"। সৱিিজযন (পূৱ) এয়াও উযেে কযৰ কৰ্ সুৰৱিত আৰু 
স্বাস্থ্যকৰ পৰ্যটন প্ৰিাৰৰ িাযি ৱিৱকৎসা উপকৰে, ৱিৱকৎসা আৰু প্ৰৱতযষধকৰ সমেশী আৰু 
ৱিশ্বিযাপী প্ৰাৱি ৱিকাশৰ প্ৰযিষ্টা উন্নত কৰাৰ প্ৰযয়াজন। এই সন্দভয ত, সৱিিজযন (পূৱ) কয় কৰ্ 
ভাৰতৰ পৰা প্ৰৱতযষধক িুিুৰীত আিিাৱিযে অনুোন সাহাৰ্যৰ অধীনত ভূটান, মা দ্বীপ, কনপা , 
িাাং াযেশ, মযানমাৰ আৰু কিযিৱ িন । 
 

4. সৱিিজযন (পূৱ) উযেে কযৰ কসই ৱিৱভন্ন পেযিপ ৱৰ্ ভাৰযত গ্ৰহে কৱৰযে এৱিয়াত সাংযৰ্াি 
উন্নত কৰাৰ িাযি ৰ্াৰ ৱভতৰত আযে ভাৰত-মযানমাৰ-ৰ্াইয ণ্ড ৱিপিীয় ৰাজপৰ্, আৰু ইয়াৰ 
সম্ভাৱয প্ৰসাৰে কাযবাৱিয়া,  াওি আৰু ৱভযয়টনামন । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কসৌৰ কজাোঁট (আই এে এ) 
আৰু ৱিপৰ্যয় ৱস্থ্ৱতস্থ্াপক আন্তঃিাোঁৰ্ৱনযয় (ৱি ৱি আই আই) এক ধনাত্মক মযনাযৰ্াি আৱনযে 
ৱিশ্বযজাৰা িতৰ কাৰ্য আৰু ৱিপৰ্যয় ৱস্থ্ৱতস্থ্াপক আন্তঃিাোঁৰ্ৱন ৱিকাশত। 

  



 
5. এয়া উযেে কৱৰ কৰ্ সন্ত্ৰাসিাে ৱিশ্ব শাৱন্ত আৰু সুৰিাৰ িাযি এৱতয়াও এক গুৰুত্বপূেয শাংকা, 

সৱিিজযন (পূৱ) সন্ত্ৰাসিােক ইয়াৰ সকয া প্ৰকাৰত ৱনষ্কাশনৰ িাযি আহ্বান কযৰ। কতওোঁ আিন  
উযেে কযৰ এৱিয়ানক ককন্দ্ৰ ৱহিাযপ ইযণ্ডা-কপৱিৱিক অঞ্চ ৰ পাৰস্পৱৰক প্ৰতযাহ্বানযিাৰ আৰু 
নৱীন সমিয় আৰু সহযৰ্াৱিতাৰ প্ৰযয়াজনৰ কৰ্া কয়। 2019 িনত প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নযৰন্দ্ৰ 
কমািীযয় ক াষো কৰা ইযণ্ডা-কপৱিৱিক সামুৱিক পেযিযপ (আই ৱপ অ' আই) আহ্বান কযৰ এক 
ৱিনামূ ীয়া, মুকৱ , অন্তিযত আৰু ৱনয়ম-ৱভৱিক ইযণ্ডা-কপৱিৱিক অঞ্চ ৰ িাযি, ৱৰ্ অঞ্চ যটাত 
সকয াযৰ িাযি সুৰিা আৰু উন্নৱত (এে এ ৱজ এ আৰ) প্ৰিাৰ কযৰ। 
 

6. সৱিিজযন (পূৱ) তাৱকয ৰ িৰকাৰক ধনযিাে জ্ঞাপন কযৰ সভাপৱত ৱহিাযপ এ ৱি ৱি পৱৰিা ন 
কৰাৰ িাযি আৰু 17তম এ ৱি ৱি মন্ত্ৰী বিঠক আযয়াজন কৰাৰ িাযি। 
 

7. বিঠকৰ কশষত, সকয া এ ৱি ৱি কেযশ "অাংকৰা ক াষো" গ্ৰহে কযৰ। 
 
নতুন চিল্লী 
জানুৱাৰী 21, 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. 

 


